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EDITAL pnpcÃo ururnôutco - REcIsrRo DE pRnÇos
pRrcÃo nrnrnôurco Ns 9/zozz- 0s0- pMEC

PROCESSO ADM N9 9/2O22-O5O-PMEC
DATA DE ABERTURA1S/12 /2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O TTIUITIICÍPIO DE ELDORADO OOS CENEIÁS, TORNA EÚEUCO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS,
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REILIzARÁ LIcITeçÃo, PARA REGIsTRo DE PREços NA MoDALIDADE
pREGÃo, NA FoRMA ELerRôxlcA, coM cRIrÉRlo DE fuLcÁ.MENTo MENoR pREço poR LorE, Nos
TERMOS DA LEI Ne 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Ne 10.024, DE ZO DE SETEMBRO DE
2019, DO DECRETO Ne7.746, DE 05 DE TUNHO DE2O7Z, DO DECRETO No 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO No 9.488/18 APLICANDO-SE, )^UBSIDIARIAMENTE, A LEI No 8.666, DE 21
DE JUNHo DE 1993, r Rs rxlcÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE I DITAL. LEI coMrLEMENTAR Ne 123106 E

147 /2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEt Ne 8.666/93 E DírMAts LEGISLAçÃo, son Rs cottolçÕEs
ESTABELECIDAS NESTE ATo coNVocRtóRIo E ANExos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoelro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portaldecomprasputrlicas.com.tlr. 0 servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisi[os estabelecidos neste edital; dirigir â etâpa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de rpoio; e encaminhar o processo devidamente
instruÍdo a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homclogação.

2. DO OBJETO.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Sistema de registro de preço para
contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação
pública com aquisição e instalação de novas luminárias para atender as necessidades dos munícipes de
Eldorado do Caraiás. O critério de julgamento adotado será o menor preço do LOTE, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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ÓncÂos INTERESSADoS:
SECRETARIA SEIIIUDE DO MUNICIPIO DE ELDORADO DO
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DÀTA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:

DUVIDAS E ESCIIIRECIMENTO
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: ODE

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
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3. DO REGTSTRO DE PREçoS.

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

constam da minuta de Ata de Registro de Preços

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nivel básico do Regiitro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS pUgilCns que permite a
participação dos interessados na modalidade LICITATóRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

4.2. O cadasrro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sít;o wy:l:.p-at'tql{teçwiltrtrq;p,tblÍç{rs,com,hil

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

represen[ante 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 trarrsações efetuadas em seu nome, assume como

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

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

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

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

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

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

desatualizados.

4,5.3. A não observância do disposto no subitent anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

5. DÁ PART|CTPAçÃO NO PREGÃO

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

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

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

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ne 11 488, de 2007, para o rnicroempreendedor

individual - MEI, nos limites prevÍstos da Lei Complementar ns L23, Ce 2006.

5.3. NÃO PODERÃO PARTTCTPAR DESTA LTCTTAÇÃO OS TNTERESSADOS:

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

5,3.4. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo[sJ;

5.3.5. Estrangeiros que não tenharn represenLação legal no Brasil ,'om poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou j udicialmente;

5,3,6, Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9s da Lci ne 8.666, de 7993;

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

5.3.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
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5.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa conclição [Acórdão no

7 46 / 20 74-TCU-Plenário).

5.4. coMo coNDIÇÃo PARA PARTICIPAÇÃO No pREGÃo, A LrctrANTE ASSINALAnÁ'stu'ou "NÂo- EM cAMpo

PRóPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

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

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

5.4.3.7. Nos itens exclusivos para participação de microernpresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

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

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

favorecido previsto na Lei Complementar ns 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

5,4.4. Que está ciente e concorda com as condições contldas 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 impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

5.4.7. Que não emprega menor de L8 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

L6 anos, salvo menor, a partir de 74 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7", XXXIII, da

Constituição;

5.4.8. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/Mp no 2,

de L6 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 1-s e no inciso III do art, 5q da Constituição Federal;

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

habilitação deüdamente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edital.

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

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

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

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

chave de acesso e senha.

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

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

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

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. Até a abertura da sessão públic4 os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

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

7. DO PRÉENCTIIMENTO DA PROPoSTA.

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

DOS SEGUINTES CAMPOS:

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

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares ou superiores à especificação do

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

desclassificação da proposta logo na fase inicial.

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

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

tributárlos, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretarnente no fornecimento dos bens ou

serviços.

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

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

outro pretexto.

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

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

públicas, quando participarem de licitações públicas;

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

fantasia quc venha indicar a mesma.
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s. IIÂaBERTURA uasnsp$g, ttnssrnclçÂo uns pRopôsrtrs u ronnaurRçÃo DÊ r.lrNcf,s.

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 Edital.

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

ern 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 lrcitante.

8.2.4. A desclassificação será sempre flundarnentada e registrada no sistema, com acompanhamento em ternpo

real por Eodos os participantes.

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

a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classiÍicadas, sendo que somente estas participarão 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 etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

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

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 oíertado e registrado pelo sistema.

8.8. 0 intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lânces, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 5,0 (cinco) reais.

8.9. 0 intervalo entre os lances enviados pelo mesrno licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10. Será adotado para o envio de lances no Bregão clqtrônico o modo de disouta 'ABERTO. em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

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

sessão pública,

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

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

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

automaticamente.

8.14' Encerrada a fâse competiüva sem que hara a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, j ustificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, ern prol da

consecução do meihor preço.

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

pelo[a] Pregoeiro(aJ,

8,15, Não serão âceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido ê registrado

primeiro,

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

lance registrado, vedâda a identiÍicação do licitânte.

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

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

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

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

pârticipantes do certame, publicada no Portal de Compras públicas,

htto: //www.portâldecomprasrrublicas,com.br. quando serão divrrlgadas dâta e hora para a sua reabertura. E

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor d: 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

entidâde empresarial. O sistema identificará em coluna própria as rnicroempresas 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 Íim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ns L23, de 2006,

regulamentada pelo Decreto nq 8.53& de 2015.

8,21, Nessas condiçóes, as propostas de microempresas c cmpresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 5% [cinco por cento) acima da melhor propostâ ou melh r lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

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

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

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

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

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microerrpresa e empresa de pequeno porte que se
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encontrem naquele intervalo de 5o/o fcinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

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

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

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

conforme regulamento,

8.26, A ordem de apresenLação pelos licitanles é utilizada como um dos critérios de classificação, de rnaneira que

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

modo de disputa aberto e fechado.

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

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

8.27.3. Produzidos no país;

8.27.4. Produzidos por empresas brasileiras;

8.27.5. Produzidos por empresas que invislam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país;

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

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

previstas na legislação,

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

empatadas.

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

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

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

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

8,29.+. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificacio que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

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

docurnentos cornplementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

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

9. DÁ ACEITABITIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA-

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

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

isri*S C.l o,it 'lli:rdr q|r(l I$S?; .: 

"ü(,"r$ 
$j $o,$("rà? cr rrttrç r;lo $fN#$lt fgg ;gla

Rua da Ricl ver nrelÍro o or - Centro - krn roo, CEP: 685r4-t,oo - Eldor ado do Car ajási PA ,l



EldiíiâUo
do Carqiás

PREFEITURA DE EIDORAD() DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAÇÃO - Cpr

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

t0.024/2019.

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

fixado (Acórdão na 1455/2018 -TCU - Plenárir-r), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquentã por cento]art.48, inciso II, 1" a lei: 8666.

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

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

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

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

totalidade da remuneração.

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

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

9,4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessâo pública para a realização de diligências, com vistas ao

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

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

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

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

9.5.3. O prâzo estâbelecido poderá ser prorrogado pelo(al Pregoeiro(a) por solicitâção escrita e justificâda do

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

9,5-4 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Plegoeiro, destâcam-se os que contenham as

câracterísticas do material ofertâdo, tais como mârcâ, môdelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta'

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

realizaçáo de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lÍngua portuguesa, necessários ao seu

perÍeito manuseio, quando Íor 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(aJ Pregoeiro[âJ suspenderá a sessão, iniormando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

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

âpresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociâr a obtencão de melhor preço, vedada a negociaçào em

condições diversas das previstas neste Edital.
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9.8.3. Tâmbém nâs hipóteses em que o(a] Pregoeirofa) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o Iicitznte 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, sernpre que a

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

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

antes estabelecida, se for o caso.

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

observado o dispusto neste Edital.

10. DAHABTLTTAçÂO.

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

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

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a parti(ipação no certame ou a futura contratação,

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

10.1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

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

Empresas Punidas- CNEP (w'ww.noltalcatr.arrsuat.ertr:i )

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

Conselho Nacional de fushça {wrvrv.crrj.ilr.lrr'/intprobidader ,rdr»/:o;rsLrltar t equer.ido.l;hp J.

10,1.6. Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribuual de Contas da União - TCU

ll

L0,7,7, A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa Iicitante e também de seu sócio

maioritário, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1,992, que prevê, denüe as sanções impostâs ao

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

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio ma,oritário.

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

lndiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontâdas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

70,7.7,4, A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societiirios, linhas de fornecimento

similâres, 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 Pregocira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição

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

ficto, previsto nos arts, 44 e 45 da Lei Complementar nq 1,23, de 2006, seguindo-se a disciplipa antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

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

econômica financeira e habilitação técnica.

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

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

deste Município, declarando assim o vencedor, sendo-lhe homok:gado o objeto deste certame pela Prefeita

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.

10.1.L0. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMpRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

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

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

válidafs), conforme arL 43,§3e, do Decrero 10.024, de 2019.

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

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digltâ1,

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

2'5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

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

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

perrnitidos.

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

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

comprovadamente, forern emitidos somente em nome da matriz.

' Serão aceitos registros de CNP| de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

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

contribuições.

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:

ro.2. HABTLTTAçÃOIURÍDrCA:

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

funta Comercial da respectiva sede;
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10.2.4. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de

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

sÍti o tvrvr.v.ll! rtil l d <:enr tr ree ncl eil or. !lur:^hr ;

L0.2.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

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

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

L0.2.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde

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

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

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

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

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

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.764,de L971,;

t0,2.9. 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;

10.2.11. Certidão de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte emiüda pela junta

comercial do estado da empresa;

10.3. REGUIJIRIDADE FISCAL E TRÁBALHISTA:

10,3.3. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídrcas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas juntamente com o QSA, conforme o caso;

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

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil IRFBJ e pela Procuradoria-Geral da

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

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ns 1.7S1,

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

L0.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garanüa do Ternpo de Serviço (FGTS);

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

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

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ns 5.452, de Ls de maio de 194Z;

L0.3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos

Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

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

Municipais emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a elxpresa for sediada;
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10.3.9. Certidão negativa junto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos do

município ou pelo site. ht[ps://eldoradoclçc;rraias-

pa.nobesistemas.com.br/tribulos/c[ocument validâtr:r/nerryS. a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail: tributosíôeldoradoclocarajas.ua.goir,br,.

10,3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

10.3.11. Certidão de ações Trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante

L0.3.12. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de

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

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

10.4. QUALTFICAçÃO ECONÔMICO-FTNANCE|RA.

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

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

L0.4.4. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

úlümos 60 dias;

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

60 dias;

L0.4.6. Balanço palrimonial e demonstrações cont,ábeis do último exercício social, já exigÍveis e apresentados

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

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

[três) meses da data de apresentação da proposta;

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

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

10.4.6.8. É adrnissível o balanço interntediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social,

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

conúbil-ftnanceira, conforme dispõe o artigo 7L2 da Lei nq 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as

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

L0.4.6.L0" Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

1,0.4.6.11'. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

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

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

das fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a L<,ngo Prazo
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SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

l-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 comprovar, considerados os riscos para a

Administraçáo,e,a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10
o/o (dez por cento) do valor esümado da contratação ou do item pertinente.

10.s. QUAL|FTCAÇÃO TÉCNICA.

9.1L,1'. Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração Pública ou Privada, comprovando a

boa execução de seruiços/fornecimento da mesma natureza do objeto liçitado, contendo o grau de satisfação

quanto ao nível de atendimento e qualidade o atestado deverá conter o mínimo de 450/o de serviço prestado

conforme descritos no lote; referente aos atestados de pessoa privada o atestado terá que possuir firma

reconhecida a Cartório, fome e endereço.

9.LL.2. Declaração de adimplência emitida apenas pela Secretaria de Administração, a mesma terá validade apenas

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

cnleldoradqtlaqal'ajías(ôgmail.colx , a validade da mesma sendo emitida nos últimos 30 dias, aonde a mesma deverá

ser solicitada 24 horas de antecedência do certame.

9.tL.3. Certidão de regularidade da Empresa junto Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

9.1L.4. Certidão de regularidade Profissional iunto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Engenheiro

Civil e Engenheiro Eletricista [CREA).

9.L1.5. Apresenta vinculo junto a empresa ernitida pelo junto ao CREA ou Contrato Futuro.

9.71,.6. Apresentar acervo (CAT) tanto operacional quanto técnico registrado no CREA comprovando a prestação

do serviço.

9.LL.7. Deúdo à complexidade do objeto, a licitante deverá realizar visita técnica na dara de 12/1.2/2022, onde

serão executados os serviços, que deverá ser previamente agendado o agendamento poderá ser feito através do e-

mail: jrcsket::q-@lla-tü&iLgsm. com a data de três dias uteis que anteceda a licitação.

9.1L.8. A empresa deverá estar representada por seu Responsável Técnico [Engenheiro Eletricista) devidamente

credenciado, com o intuito de adquirir pleno conhecimento das condições e natureza dos trabalhos a executar,

devendo a visita ser conduzida pela Equipe técnica da Prefeitura Municipal. Após a visita, será fornecido as

empresas presentes, em modelo próprio, ATESTAD0 DE VISITA.

9.1,L9. Já as ernpresas que optarem em não fazer a vista técnica em loco, deverá apresentar a declaração de

dispensa da üsita técnica, aonde a mesma deverá estar com firma reconhecida a cartório pelo sócio proprietário
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da empresa, aonde o mesmo dever declara que dar ciência do fornecimento dos materiais e da prestação dos

serviços.

DOCUMENTOS OBRIGATÓruO IUNTO A HABILITAçÃO IURÍDICA

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 XXXIll, art.7a da consütuição federal; (apresentar em papel timbrado da

empresa].

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

L0.5,6 Declaração do porte da empresa; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

10.5.7 Declaração de idoneidade; (apresentar ern papeltimbrado da empresa).

1"0.5.8 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; [apresentar em papel timbrado da empresaJ.

10.5.L1 Declaração autorizando a PMEC para investigações complementares que se fizerem necessárias.

(Apresentar em papel timbrado da empresa),

10.6. A existência de restrição relativamente à regulandade 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.

L0.7. Caso a proposta ntais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

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

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

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de jusüficativa.

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

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

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

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restriçâo 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 "chal" a nova data e horário para a continuidade da rnesma.

1,0.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitirção, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
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L0.:1L. 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 ne 123,

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

L0.L2, Cons[atado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado

vencedor.

11, DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

1'1'.t. Aproposta final do licitante declarado vencedor deverá ser errcaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contâr 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.

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

1'1,.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

procedência, vinculam a Contratada.

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente naciorral, o valor unilário ern algarismos e o valor

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

11,3.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

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

1,7.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a rnais de um resultado, sob pena de

desclassi ficação.

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 valo;' e os documentos complementares estarão

disponíveis na internet, após a homologação.

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

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

pessoal, frele iuntamente com notas fiscais.

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

12. DOS RECTJRSCIS.

1,2.L. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será cor,cedido o prazo de no mínimo trinta minutos,
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para que qualquer licitante maniíeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(ls)

decisão(ões) pretende recorrer e por quais rnotivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manlfeste, caberá o(al Pregoeiro[aJ verificar a tempestividade e a existência de motivação

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

12,2.3. Nesse momento o(aJ Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriÍicará 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.

12.2.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente Lerá, a partir de então, o prazzo de três dias para apresentar

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, inümados 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.

L2.3. O acolhimento do recurso invalida t2io somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

L2.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Edital.

13. DA REABERTURA DA §E§SÃO PÚBLICA.

13.L. A sessão pública poderá ser reaberta:

13,1.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão

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

anulados e os que dele dependam.

L3.7.4. Quando houver erro na 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 art. 43, §1e da LC nq 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances,

1"3.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

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

procedi mento 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. DAADIUDTCAçÃO E HOMOLOGAçAO.

1.4.L. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante dcclarado vcncedor, por ato do[al Pregoeiro(a), caso não

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresenta{os,
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L4.2, Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedirnento I ici tatório.

15. DA GARÁNTIA D§ EXECUçÂO.

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

16. DA ATA DE REGI§TRO DE PREÇOS.

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

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de t'r'eços, cujo prazo de validade encontra-se nela

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

L6,2. AlternaLivamente à convocação para comparecer perante o ór'gão ou entidade para a assinatura da Ata de

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

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

contar da data de seu recebimento.

1,6.3. 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 cumprimento desta clausula a empesa sofrera

sanções administrativas conforme a lei.

16.4. DO TERJIIO DE CONTRATO OU TNSTRUMENTO EQUTVALENTE.

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

ou emitido instrumento equivalente.

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

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

Contrato/Aulorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuÍzo das sanções preyistas neste

Edital.

16.5.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante c órgão ou entidade para a assinatura do

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

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

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

16.5.5. O prazo previsto no subitcm anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Adminisüação.

L6.6, O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalenr.e, 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 ns 8.666, de L993;

16,6.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
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L6.7. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei ns

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

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

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual.

16'9, Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

temporária de participação em licitação, no ârnbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o pocler

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

3,de26 de abril de 201,8, e nos termos do art. 6e, lll, da Lei ns 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

1,6'10. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

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

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

prazo de até 05 fcincoJ dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

1"6,1L. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de

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

de registro de preços.

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

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

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

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

documentos complementares e, feita a negociaÇão, assinar o conlrâtc ou a ata de registro de preços.

L7.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBTMENTO DO OBJETO E DA FTSCATTZAçÃO.

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

le. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

b. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecilas no Termo cle Referência.

20. DOPAGAMENTO.

c, As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no J'ermo oe ReÍerência, anexo a este Edital.

21. DAS SANçÔES ADITilNISTRAT|VAS.

3.1. Cometc infração administrativa, nos tcrmos da Lci na 10.520, cle2002, o licitantc/adjuclicatário que:

21 1.3. Não assinar o termo de contrato ott aceitar/retirar o instruntento equivalente, quan6o convocaclo

dentro do prazo de validade da proposta;
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21.1.4. Não assinar a ata de reglstro de preços, quando cabÍvel;

2 1. 1.5. Ápresentar documentação falsa;

21.1.6, Deixâr de entregar os documentos exigidos no certame;

21.7.7. Ensejar o retardamento da execução do obieto;

21,1.8. Não mantiver a propostal

21.1.9. Cometer fraude fiscal;

2L.7.L0. Comportar-se de modo inidôneo;

21'2. O atraso injustificado ou retârdâmento na prestação de serviços obieto deste certame sujeitará a empresa, a

juízo da Adminislração, à multa moratória de 0,5% (meio por centoJ por dia de atraso, até o limite de L}o/o (d,ez

por centoJ, conforme determina o ârt. Nq 86, da Lei Ns 8666/93.

21-2-1- A multa previstâ neste ITEM será descontada dos créditos que a contratâda possuir com a prefeitura

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

mult s previstas.

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

sanções administrativas, nos termos do arügo No 87, da Lei Ne 8,666/93:

. Advertência por escrito;

. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 2 0olo [vinte por cento) sobre o valor total
do contrato;

. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimen!o de contratar com a Prefeitura Municipal de
Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 [dois) anos, sendo que em caso de inexecução totâ;, sem
jusüficativa aceita peia Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, será aplicâdo o limite
máximo temporal preyisto pâra a penalidade 05 (cinco) anos;

. Declaração de inidoneidade parâ licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IV do ârt. Ns 87 da Lei Ne 8.666193, c/c art. Ns 7s da Lei Ne 10.520/02 e art. Na

14 do Decreto Ne 3.555/00.

21.4. Do ato que âplicar a penalidade cabcrá 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 deúdamente

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

21.S. Serão publicadas na lmprensa Oficial, as sançôes administrativas previstâs neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

27.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÀO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

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

de licitação, de contratação e de execução do objeto contrâtual.
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zt.6.t. pARA os pRopóstros DEsrA cúusuL^e, DEFINEM-sE As sEGUINtes pru{ttcRs:

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

objetivo de influenciar a açáo de servidor público no processo de Iicitação ou na execução do contrato;

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

licitação ou de execução do contrato;

c) PRI{TICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordc entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

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

artifi ciais e não-competitivos;

d) PRJíTICA COERCITM: Causar danos ou ameaçar causar dano, clireta ou incliretamente, às pessoas ou sua

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

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

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

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

o organismo financeiro multilateral promoyer inspeção.

22. DAFORIT{AçÃO DO 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 classiÍicado.

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

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

2.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá st:r respeitada nas contratações e somente será

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

previstas nos artigos 20 e 2t do Decreto n" 7 .892/20\3.

?,3. DAIMPUGNÁçÃO AO EDTTAL E DO PEDTDO DE ESCTJIRECIMENTO.

2.5 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertrrra da sessão pública, qurtquu. pessoa foaerá
impugnar este Edital.

2.6 A impugnação deverá ser realizada exclusivamentt: por forma eletrônica no sistema

r",,wrv,porta kl ec:o rn prasp u b licas.cu in.br'.

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

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da clata de recebimento da impugnação.

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

2.9 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo [icitatório deverão ser enviaclos o(a)

Pregoeiro[a), até 03 [três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente
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por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.portaldecom praspuhlicas.com. br.

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

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

dos anexos,

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

se amoldarem ao art. 2lparágrafo 4q, da Lei 8.666/93.

2.1L.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(aJ

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

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

administração.

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

serão cadastradas no sÍtio www.portaldecompr:rspublicAs.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acornpanhamento.

2'74 Não serão conhecidas as irnpugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

que esteiam subscritas por representânte não habilitado legalmente ou não idenüficado no processo para

responder pela proponente,

z.LS A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acornpanhada, conforme o caso, de estatuto ou

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

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

24. DÁS DI§POSrçÕES CERAJS.

2.L6 Dasessão pública clo Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

2.t7 Nãa havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que irnpeça a realização do certame pa

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[aJ Pregoeiro(a).

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

- DF.

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

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

registrado em ata e acessível a [odos, atribuindo-lhes validade e eÍicácia para fins de habilitação e classificação.

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

isü',(]s -{l *O 'pürü' {ri(r ie{lc.i L'€J.rrD íi sorbsr)t $ i}}dÇr iJê §S;\lJ(},Ç i?-.r :rrio
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2.21" As normas disciplinâdoras da licitação serâo sempre interpretâdas êm favor da ampliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

2.22 0s licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentãção de suas propostas e a Administração

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

processô licitâtório.

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 r/encimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrâção.

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

seja possívelo aproyeitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público,

2.25 O licitânte é o responsável pela fidelidade e legitimidâde das informaçóes prestâdas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

2,25,3 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a

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

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

2.26 Em caso de divêrgência 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 incontolnável, ou anulá-lo por ilegalidade, de

offcio 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 contrâditório.

2.27.3 A anulação do p regão in d uz à d o con trato.

24.L2.2. A ant|lação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

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

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

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e hâbilitaçàD,

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço cletrônico: www.nortaldecomnrasoublicas.com.br. e

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

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

e período no qual os âutos do processo âdministrâtivo permanecerão com vistâ franqueâda aos interessados.

2,29 lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes alexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE pREÇOS;

,. ..: ;tr I . .;, t.r:.- ,J,r.lr, ,:.)t,,rjr.,-iria..:,.,i,.
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ANExo It - MoDELo DE DECLAneçÂo nr su;rtçÃo Às col'tnrçÕrs TsTaBELECIDAS No EDITAL E DE

INgxlstÊttctA DE FATOs SUpERVENIENTES IMeEDITtvos oe uesntreçÃo;
ANExo III - MoDELo DE DECLAneçÃo Nos rERMos Do rNcrso xxnrr, ART. 7e DA coNSTITutçÃo FEDERAL;

ANExo Iv - MoDELo DE DECLARAÇAo DE ELABoRAçÃo truonreNDENTE DE pRoposrA;

ANExo v - M0DELO DE DECLARAÇÃ0 D0 poRTE DA EMpRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE;

ANExo vn - DECLAnaçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REQursrros DE HABTLTTAÇeo;

ANExo vut - DECLAnnçÃo nr xÃo vír,rculo cou óncÃo púsLlcíJ

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X _ MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA29 de novembro de 2022

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

1.1 O presente termo tem como objeto a Sistema de registro de preço para contratação de empresa
especializada em manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública com aquisição e
instalação de novas luminárias para atender as necessidades dos munícipes de Eldorado do Caraiás.

A constituição brasileira definiu no seu artigo 30, que compete aos municípios à responsabilidade sobre a

realizaçáo de serviços públicos de interesse local, dentre eles a Iluminação pública é reponsabilidade e

dever dos municípios.

Eldorado do Carajás possui aproximadantente 4.6L6 pontos tle ilurninação, havendo a necessidade de

instalar aproximadamente 2.298 novos pontos de iluminação, distribuídos entre zona urbana e rural,

tambérn existe um grande número de ruas e logradouros em nosso município que não possuem

equipamentos de iluminação pública, havendo a necessidade de instalar novos pontos naZana Urbana e

Rural.

Com a contratação deste serviço a Secretaria Municipal de Obras pretende dar vazão a esta demanda de

atendimento e levar a iluminação pública em todas as comunidades deste município.

Em atendimento a substituição luminárias as antigas que compõem o conjunto de iluminação com

luminária pública, lâmpadas de vapor de sódio e vâpor metálico, braço de ferro, relé fotoelétrico, cabos

de cobre e parafusos, tendo ern vista melhoria e manutenção de rede de ilurninação pública do município,

que inclui a Mão de obra de retirada das luminárias antigas e a instalação das novas.

A necessidade de substituição de luminárias públicas existente.s nos diversos bairros que são compostos

por Ruas, Avenidas, Travessas e Praças do município por lumirrárias de LED de 30W 50W, 100W, 150W

e, se dá, em razáo dos desgastes dos materiais que com o passar do tempo é necessário a sua reposição,

sob pena de apresentarem defeitos por perder a eficiência ao poucos, sendo que, a solução é a prevenção

por meio de serviços operacionais, que incluem a manutenção preventiva e corretiva. Com a substituição

dos pontos será possível à implantação de Luminárias públicas de LED dentro do município permitindo a

viabilização tomando-a eficiente e econômica, haja vista que a cidade terá economia no consumo de

energia e uma iluminação mais eficiente com um período de vioa útil do material mais longo.

Portanto, diante do contexto, fica clara a necessidade da Admrnistração Municipal atuar com agilidade e

eficiência na execução da conservação do Sistema de Iluminarção Pública, uma vez que é seu dever e

isttrtr5 ç.1 3{:l 'Pdiil slirr l{rê'<}.r vr}t:r!) ff $or'l}or}r tr tlrio iÍc jjütd&'d}& ie* il;f* .
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responsabilidade organizâr e prestar os serviços de interesse local sendo que a iluminação pública se

constitui como uma das principais atribuições deste Órgão.

Os pontos serão determinados pela Secretaria Municipal de Obras de acordo com as solicitações

repassadas para execução indicando o nome de ruas, travessas, avenidas, passagens, pontes entre outros

de extrema relevância que atenderão a comunidade do munlcípio.

Quanto ao critério de julgamento de menor preço, foi levado em consideração os preços de cotação.

Espera-se com isso conseguir a proposta mais vantaiosa para a administração, melhor alocando os

recursos públicos, fator indispensável à boa gestão administrativa.

A Prefe itura Municipal de Eldorado do carajás, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei

complementar ne 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA] e compatibilidade com o

Plano Plurianual [PPA) e com â t,ei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

3.1. A contratação, objeto deste Ternto de Reier'ência, tem arlrparo legal, integralnrente, nas Leis Federais

n' L0.52012002,11" 8.666/1993, Lei Complementat ô" 123/2006, Lei 10.024 de Seterlbro de 2 019, e

demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais

prescrições legais aplicáveis ao assunto.

DO ITEM E DAS ESPECITICAçÔES/QUANTIDADES

IT E I\4 QUANT UNIDADE

01
SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃ O DE LUMINÁRIA NOVAS DE LED
AQUISIÇÃO DE LED 3OW 1.2 0 0,0 0 SERVIÇO
Especificoção: SeruÍço de mão de obra de retirada das luminárias antigas
e Ínstalação de luminório novas de led em poste de energio elétrico
incluso a oquisição luminário de Led 30W Bivolt htz branca para
iluminação pública, com geraçõo de7.500 lumens, com gorontÍo 5 anos
contra defeíto de fabricctção, fato r de potêncía míninta de 0,98, vida útÍl
declarada de 100.000 h, sem base de rele, cor e temperatura branco frio
(5000k), frequêncio 50-60hz,lRC 70 e IP 66. CERTTFICADA PELO
INMETRO PORTARIA 62. lncluso 01 broço galvanizado a t'ogo dc 1,5m,
49mm, curvo com sapata e dois furos de fixaçdo, 01 relé Íotoelétrico NF
220v, 02 parafusos máquina 16x125mm, 02 conectores perfurontes
70mm e AA metros de cobo exível 2 5mm

02
SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE I,I]MINÁRIAIIOV
AQUISIÇÃO DE LED sOW

AS DE I EI)

1.5 0 0,0 0 SERVIÇO

iacroj rt .1! 't&u ê!r{, loob! r,cl*.:, e JoiD{râ? .t mat, d" S€t tl}roÍt i§: 5rc
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Especificoção : Serviço de mão de obro de retirada dos luminárias antÍgas
e instalaçdo de lumÍnária novas de lerl em poste de energia elétrica
íncluso a aquisição luminária de Led 50W Bivolt lLtz bronco paro
Íluminação pública, com geração de7-500 lumens, com garantia 5 anos
contro defeito de fabricação, fator de potência mínima de 0,98, vida útil
declarado de 100.000 h, sem base de rele, cor e temperaturq branco frio
(5000k), frequêncio 50-60hz,lRC 70 e lP 66. CERTIFICADA PELO
INMETR0 PARTARIA 62. lncluso 01 braço gaivanizado a fogo de 1,5m,
48mm, curvo com sapata e dois furos de fixaçdo,01 relé fotoelétrico NF
220v, 02 porafusos máquina 16x125mm, 02 conectcres perfurantes
70mm e 08 metros de cabo exível2,Smm
SERVIçO DE RETIRADA E INSTALAÇAO DE LUMINARIA NOVAS DE LED

UISI O DE LED 1OOW

EspecÍficação : Serviço de mão de obra de retirada das luminárias antigas
e instalação de lumínária novas de led em poste de energia elétrico
Íncluso a aquisíçdo luminárto de Led 100W Bivolt luz bronco paro
ilumÍnação público, com geração de 15.000 lumens, com gorantía 5 anos
contra defeíto de fabricação, fotor de potência mínimo de 0,98, vido útíl
declaroda de 700.000 h, sem bose de rele, cor e temperoú)ra branco fiio
(5000k), frequência 50-60h2, IRC 70 e lP 66. CERTIFICADA PELO
INMETRO PORTARIA 62. htcluso 01 broço galvanizado a fogo de 1,5n,
48mm, curvo com sapata e dois furos de ftxoçõo,01 reló Íotoelétrico NF
220v, 0Z porafusos múquína 16x12Smm, 02 conecLores perfuranles
70mm e 0B metros de cabo exível2. 5mm.
SERVIçO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NOVAS DE LED
A UISI O DE LED 15OW
EspecÍficação : Serviço de mão de obra de retirado das lutninários antigas
e instaloção de luminária novas de led em poste de energia elétrica
incluso a aquisição lumínário de Led 150W BÍvolt luz bronca paro
iluminação públicq, com geração de 22.500 lumens, com garantío 5 anos
contra defeíto de fabricoção, fotor de potência mínima Je 0,98, vido útÍl
declarada de 100.000 h, sem base de rele, cor e temperctura branco frío
(5000k), frequência 50-60h2, IRC 70 e tP 66. CERTIFICADA PELO
INMETRO PORTARIA 62. Incluso 01 braço galvanizada a fogo de 1,5m,
48mm, curvo com sapata e dois furos de fixoçõo,01 relé fotoelétrico NF
220v, 0Z parafusos máquina 16x1ZSmm, 02 conect()res perÍurantes
70mm e 0B metros de cabo flexível 2,5mm.

4.2 No menor preço proposto pelas licitântes deverão estâr inclusas todas as despesas necessárias,

corno:

. Materiais a serem utilizados;

. Mão de obra, inclusive leis sociais;

. Manutenção e depreciaçâo de máquinas e equipamentos;

03 500,00 snRVrÇo

04 400,00 SERVICO

i5&§.;1a? 'p{nü crrc i«Êj vcrâ,rr r' Jo;frsr,.r li rtôod.'ÉrVHOi? IsJ rl§
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. Transportes;

. Ferrarnentas necessárias, e

. Demais custos iiretos ou inriiretos incicientes sobre os serviçc,s.

4.3 Os serviços uülizados para compor o processo foram estimados levando em consideração a

tecnologia de última geração com alta eficiência luminosa, economia de energia em até 90%o se

comparado com soluções convencionais, longa vida útil reduzindo os custos com manutenção.

4.4 Independente das quantidades estimadas, as solicitações dos serviços serão realizadas ao longo da

vigência da Ata de Registro de Preço, de acordo com as obrigatoriedades da contratação dos serviços em

sua totalidade.

4.5 No tocante ao serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peça, caberá a

contratada:

. Execução dos serviços para manutenção da iluminação pública, com de mão de-obra, ferramentas e

equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas. O material será

fornecido pela contratada.

. O presente memorial tem por finalidade definir os critérios b:isicos pâra execução periódica da

manutenção na iluminação públic4 padronizando e estabelecendo as características mÍnimas dos

materiais e equipamentos normalmente utilizados na rede de distribuição de energia elétrica no

município Eldorado do Carajás, com o objetivo de assegurar condições técnicas e econômicas adequadas

para o fornecimento e a qualidade de serviço.

. A prestação de serviços ainda inclui: - Consulta para projetos elétricos para expansão da iluminação

pública em ruas, avenidas e em outros Iocais definidos pela Adnrinistração Pública Municipal Eldorado do

Carajás.

. Caberá à contratada, quando consultada, dar assessoramentr: no relacionamento da Prefeitura com a

Concessionária de energia elétrica, nos assuntos pertinentes a lluminação Pública do município. - Caberá

á contratada dar assessoria para projetos objetivando a redução dos custos municipais com a utilização

da energia elétrica, - Atender consultas através de orientações sobre modificações que o MUNICÍPIO

pretenda executâr nas instalações de iluminação pública, informando se a realização dessas modiflcações

é compatível com a premissa de eficiência energética, objeto deste contrato. - Atender as consultas ao

MUNICÍPIO no que se refere à fixação das políücas de ação iendo em vista a realizaçáo dos serviços

públicos objeto des[e conLrato, [endo como premissa o desenvolvimento de ações contínuas que

l$ür$s dt âo'p$r ü §i.j(: hro'orl vqr:rn * $êlb<rr:r. § $ids (h §*À§#A ibf ii)ü{}
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possibilitem redução dó consumo de energia deste sistema através de ações auto sustentáveis para

economia de energia.

. Caberá à contratada o devido descarte dos materiais substituídos conforme as normas vigentes.

. Caberá à contratada, quando consultada, a orientação para aplicação de projetos estratégicos da

iluminação de ruas, avenidas e outros locais^ contenrplados nesse edital, de acordo com o uso que a

população faz da cidade, visando a segurança, valorizando o patrimônio urbano, bem como, buscando

eficiência energética e bom rendimento nos projetos de iluminação. -

Prestar assessoramento orientado a Prefeitura Municipal nos projetos para a iluminação de parques,

jardins e outros próprios municipais, visando dar maior visibilidade e destaque aos monumentos, praças

e afins, valorizando os próprios municiais.

. Caberá à contratada, através de relatório mensal e detalhado, informar os pontos atendidos e seus

respectivos solicitanteq descrevendo, em caráter individual, minimamente o solicitante identificado com

endereço e a localização e quantidade do ponto atendido. O relatório supra mencionado deverá ser

entregue ao setor responsável pela Administração Pública Municipal de Eldorado do Carajás na primeira

quinzena do mês subsequente.

. Caberá à contratada, informar as trocâs que representem alterações de itens, potência, reatores e

quantidades na totalidade dos pontos da iluminação pública. As informações deverão ser através de

relatório mensal para atualização de cadastro municipal e assim a Prefeitura Municipal de Eldorado do

Carajás informar a distribuidora Iocal responsável dentro do tempo hábil, 0 relatório supramencionado

deverá ser entregue ao setor responsável pela Administração t'ública Municipal de Eldorado do Carajás

na primeira quinzena do mês subsequente.

. Caberá à contratada, por interesse e planejamento físico e financeiro da Prefeitura Municipal Eldorado

do Carajás, realizar serviços de substituição de itens na iluminação pública municipal, que visem maior

eficiência energética do município.

. Os serviços deverão ser realizados diariarnente; sempre rrisando a não influência ao trânsito de

pedestres e veÍculos e tampouco, que coloque em risco a segurança dos funcionários da contratada e

população em geral.

. Durante a execução dos serviços de manutenção da iluminação pública será feita a poda das árvores

que estiverem obstruindo o local, bem como â lirnpeza da lumirúria e lente quando da troca de lâmpada,

a fim de aumentar a eficiência luminosa. As conexões deverão ser realizadas através de emendas de

pressão isoladas, adequadas às dimensões do fio.
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' A manutenção será executada por viatura tipo camionetâ, equipada com escadas extensivas,

comprimento mÍnimo de 12,00 fDoze] metros, com suporte Biratório e ferramental adequado, dotada

com sistema de sinalização tipo giroflex (na cor amarela ãmbar), sinal de alerta e cones, seguindo sempre

o posicionamento adequado da viatura de acordo com a legislação de trânsito.

. A conLratâdâ deverá possuir estrutura composta de 01 [umJ caminhão equipado com cesto aéreo para

troca e nlanutenção da iluminação em postes existentes nas praças, avenidas e demais logradouros

públicos que tenham iluminação em postes de altura que pode atingir até 14 (quatorze) metros de altura,

no Município.

' Contar com atendimento disponível 24 horas via teleíone, para maior agilidade e eficiência, de

notificaçôes via offcio pela Prefcitura Municipal de Eldorado do Carajás e de vistorias "in loco" feitas pela

contratada. Sem prejuízo para quaisquer das fbrmas de solicitação aos usuários.

' Garantir o firncionamento do sistema de Iluminação pública, operação, manutenção das instalações,

intervenções preventivas, corretivas, aplicação dos materiais adequados com todos os serviços e reparos,

com os devidos cuidados técnicos necessáriog que âssegurarem o funcionamento regular e permanente

do sistema de iluminação pública do município.

. Quando necessário se obrigar a informar as trocas que representem alterações de iteng potência,

reatores e quantidades na totalidade dos pontos da iluminação pública. Tais inlormações deverão ser

através de relatórios mensais para a[ualizaçãu de cadastro municipal e assim a Prefeitura Municipal de

Eldorado do Carajá9 informar a distribuidora local responsável.

. Quando do interesse e plane.,amento ffsico e financeiro da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás,

realizar serviços de substituição de itens na iluminação pública municipal, visando maior eficÍência

energética do município.

. Fornecer todos os materiais, equipamento e ferramentas necessárias para a execução dos serviços, bem

como a responsâbilidade pela sua guarda e manutenção,

. Assegurar que todos os funcionários da empresa contratada usem uniforme em bom estado de

apresentâção, denlro das exigências de segurança e adequado ao serviço contendo identificação da

empresa contratada visíveis a uma distância mínimâ de 10,00 m (dez metrosJ.

4.6 Materiais a serem utilizados no serviçô de manutenção preventiva e corretiva corn reposição de peça.

Quaisquer modificações e ou substituições de material de origem de cada ponto, deverá ser previamente

consultada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás. Havendo subsUtuição sem

ls$úa.llau'i1,.ú atr,r iar,::r:verlrr ar rorxror o.rla.c.,,a SINHôaitJ ;rro
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consultâ prévia fica a Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás isenta de quaisquer prejuÍzos que

possâm ser causados ao erário público e a contratada deverá ser responsabilizada por tal dano.

. Lâmpada Vapor Sódio

. Lâmpada Vapor Metálico

. Lâmpada de Led

. Reator Vapor Sódio

. Reator Vapor Meúlico

. Relé Fotoelétrico

. Luminária Aberta

. Braço para Luminária Pública

. Conector Ampact Tipo Cunha

. Conector Perfurante

. Cabo 2,5mm alta temperatura

OBS: Todo cabeamento necessário será fornecido pela empresa contratada,

5.1. A CONTRATADA deverá usar material normatizado e de borr qualidade para realização dos serviços,

5.2. Serão de inteirâ responsabilidade da contratâda as despesas com pessoal, impostos, alimentação,

transporte e material.

5.3. A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de

Proteção Individual - P15 e Equipamento de Proteção Coletiva - EPC's durante todo o período de

trabalho, principâlmente uniformizados e identifi cados.

5.4. Recolher Anotação de Responsabiiidad e Técnica - ART junto ao CREA/PA, relerente a todos os

seruiços de engenharia,

5.5. O prazo para início da execução do serviço deve ser após a Ordem de Serviço, que será emitida pela

Secretaria de inffaestrutura, sendo que, o responsável para emitir a Ordem de Serviço será o[aJ

Secretário Municipal de infrâestrutura.

5.6. O prazo estipulado para execução do serviço será de 48 (Quarenta c oito horas a contar do envio da

ordem de serviço.) dias.

5.7. A empresa que executár os serviços ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por um

período irredutível de 2 (dois) anos. A contratante terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou

: ,.ll'.i rl;r,i:,. ii,,i:. rir r -(r:,,:;, ir'::,::a '.;r:r!:i-:)i.i._i1::ria'
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defeitos para propor ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida

ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil.

5.8. A CONTRATADA deverá comunicar o Fiscal de contrato para o recebimento provisório dos serviços

contratados, ficando o recebimento definirivo a cargo do DeÍlartamento de Engenharia da prefeitura

Municipal de Eldorado do Carajás

5.9. O recebimento provisórío da prestação dos seruiços com reposição de matéria deverá ser feito pelo

responsável por seu acom,Danhamenio e fiscalizaçãc, mediante Termc de Recebimento Provisório,

assinado pelas partes em até 15f dias da comunicação escrita do contratado conforme elencado artigo 73,

inciso 1, alínea "a" da Lei 8.666 de 1993,

5.10. O rccebimento definitivo deverá ser fcito mediante Tcrmo dc Recebimento Definitivo assinado

pelas pârtet após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto

aos termos contratuais, em até 90 (novental dias, observado o disposto no art; 69 da Lei 8.666 de 1993.

511. O recebimento definitivo somente ocorrerá após a resolução de todas as eventuais pendências,

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços.

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

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

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

a mesmo ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo

de seus vencimentos.

7 .l- O Prazo de Vigência será de até 12 (doze) meses, a partir de sua dâta e assinaturas prorrogável nos

tcrmos da legislação Vigentc cmbasada pelaleí8666/93.

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

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

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

sociâis e trâbalhistas ou de qualquer outra natureza.

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

especificâções deste TERMO DE REFERÉNClA, a parrir da solicitação através de ordem de

compra/requ isição do Setor solicitante.

RuddaFioverÍnellroôo1 (c,rtro krIlloo,CEP 681.24.('t)o Eldorddodo(drdJás/PA

6'DO PÀCÀilE§TO

. YIGÊNCTâ }A C0NTRATAÇÀO



Etdii,$âilo
do Carajás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAÇÃO - Cpl

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

fiscais, quer municipaÍs, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantiâ de pessoas e

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

quaisquer comprovantes de pagamento e quitâção.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos ternros do art. 70 do Código de Processo

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

trabalhistas contra a Contratante.

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

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

Previdenciárias,

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

empregado cuja permanência seja por ela consideradâ inconveniente.

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

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

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

integralmente, em todos os seus atos.

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

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

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

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

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

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

as normas da Lei ou terceiros dcvidamente 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;

8.1-5. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contratoj

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

no fornecimento do presente Contrato.

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

isirísrt fi) 'poü atr,o iarí&,r ?grrjl] . !.oibsji? a rndc rk sÊnróâ?n r rjrú
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9.L. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com

base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

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

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

9.4.zelar para que duran[e a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações

assumidas com a Contratada, bern conro sejant mantidas todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na prestação.

9,5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços ef'etivamente executados pela Contratada e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

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

contratação é aquela prevista neste Termo de

Eldorado dos Carajás - PA29 de novembro de 2022

ira Costa
Municipal
OO - GAB
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ANEXO r - PROPOSTA DE PREçOS IMODELO)
pREcÃo Et EtRôwtco Ns xxxx/zozz-sRp
snssÃo púnLrce: ---- /---- /zozz Às ----H----trrN t---, HoRAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPÁL DE 

-/TIF

NOME DE FANTASIA:

INSC. EST.:

SOCIAL:
CN

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM N

!NpEÀEÇo:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICI TANTE:

IDENTIF DA PROPONENTE

NO DA

ITEM ESPECIFICAÇÕES IND QL'T.
VALOR

UNITÁRIO R$
VÀLOR

TOTAL RS

A empresa: declara que:

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

sociais, kabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e âcondicionâmento dos produtos em

embalagens adequadas.

o Validade da proposta: [_] dias.

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

desse processo.

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

companheiro ou parente aÉ terceiro grau.

,êâ inda cônjuge,

o Que o prazo de início da 48 horas mediante ordem de serviços pârâ os veículos será de acordo com os termos

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

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

uí 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

cARtMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESpONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou
inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preçcs ou vantâgens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.
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ANExo rr - DECLARAçÃo DE sufErçÃo Às coNDrçô Es ESTABELEcIDAS No EDITAL E DE ÍNExtsrÊNctA DE
FATOS SUPERVENIENTES IM pEDITtVOS DA HABtLt TAçÃO

PREGÃo ELETRoNlco N9 xxxx/zO22.sRP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UF
0(A) PREGoETRoIAJ E EQUTpE DE Apoto

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

proponente, CNPI declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no editâl acima citado e que acâtará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

licitador quânto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condiçôes estabelecidas no edital e

que demonstrem integral capacidade de executar o [ornecimento do bem preüsto.

declara, ainda, para todos os Íins de dir€ito, a inexistência de latos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do arügo 32, parágrafo 2e,e artigo 97 dalei ne 8.666, de

21 de junho de 1993, e alteraçôes subsequentes.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)

i.,,.,1. jl L:' ir:r," it.,.. l,r'i. rür; :, . ;1rr,,r,r r! jr{. rlr :it,';ri')jr i. .ria
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7e DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

PREGÃo ELETRoNIco Na XXXX/zo22-sRP

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

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

portâdor(â) da cârteirâ de identidade ne...,,,.,..,,.... e CPF ne............................, declara, parâ fins do

disposto no inc. v do art. ne 27 da lei ne 8.6ó6, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nq 9.854, de 27 de

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

emprega menor de dezesseis ânos.

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

Irepresentante legal)

I ob"oraçâo: cm eso ufmativo. êsinâlÀr a..ssâlva âcina

., ri:-.,r"rr.r",.:r, i\r'..'-':1,",'':.,irii, rr ")aa r'.i.:!-l'rtr:)r.'i., .1.,'
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ANExo Iv - DECLAneçÃo DE ELABoRAçÃo TwuETENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

pRncÃo rlnrRôrutco No xxxx/zozz-sRp

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

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

|$XX/2O22-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 Jo código penal brasileiro, que:

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

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

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

ETETRôNICO Ne XXXX/2O22-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

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

ELETRÔNICO Ns XXXX/?.O?,?-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

porencia! ou Ce faro dc PREGÃO E!-ETRÔNICO Ne XXXX /2,A22-SRP quanto a participar ou não da ref,erida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para particÍpar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne uOOVaOZ}-SRP não

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

porencial ou de fato do PREGÃO ELETRONICO Ns XXXX/aOZ?-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conreúdo da proposta apresenrada para participar do PREGÃo ELETRÔNICO Na )<r§rt/2O22-SRP não

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

município de antes da abertura oficial das propostas; e

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

para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAL

isÊr(?s §! ÍaI 'l)§t"it qtit ioc*;Íi v+f$J]] !t sor'$$l"r? . {, mÕO ds S6,ryHüil isf r$r€
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ANExo v - DECLARAÇÂo Do PoRTE DA EMPRESA (MICRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo PoRTE)

pREGÃo ELETRôNlco Ne xxxx/z022.sRp

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

,o 1lüXXl, neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

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

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

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

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

2006.

declaro, para fins da t,C 123 /20o6 e s]uas alterações, sob as penalidaries desta, ser:

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

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

3q da lei complementar ne 12 3/06 altet ada pela LC L47 /2014.

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

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

das vedações fegais impostas pelo § 4a do art. 3q da lei complementar na 723f06 alterada pela LC L47 /2014.
observaçÕes:

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

123,de L4 d.e dezembro de 2006;

o a não apresentação desta declaração será interpretáda como não enquadramento da licitânte como me ou EPP,

nos tcrmos da LC ne 723 /2006, o't a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado-

LOCÂL E DÀTÂ

NOME E ASSINATURA DO REPRESENIANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.)GX. XXX-XX
CRC:

/:r.-.....il1r 'Po,r a:,.1 i(<Ío. r$r:,n Ír rorb.Ilx ii rnCo J. sÊNrlâi ft)r ,rÍa '
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ANExovt - DECLARAçÃo oE TDoNETDADE

Ao REDIGIR A IRESENTE DECLARAçÃo, o pRopoNENTr ogvnRÁ UTILIZAR roRuuúRto coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

pRrcÃo E lr rRôrurco Ne xxxx/ zozz-snp

À
PREFEITURA M UNICIPAL DE
o(A) PREGOSTRO(p.J E EQUTPE DE APOTO.

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

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

recebido do municÍpio de uÍ ou de qualquer outra entrdade da administração direta ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensãcl [emporária de participação em licitação e ou irnpedimento de

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

com a administração federal, estadual e municipal.

D82022.

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEI e Crn;

DEEM,

liii:}r?l-i "{t e'Íi "P{r:v ql* ldrci:.' v€Jí}{r * .t(rr'${7r}? a, mdo ls sÉN#Ofr,. ; rl;,o

Rua da Rio ver rnelho o or - Centro - krn loo, CEP: 68524-ooo * Eldor ado do Car ajás/PA



\-,2

d; rli

Etdiiiliii{o
do Carqiás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

ANExo vII - DECtAnnçÃo DE cuMpRrMENTo Dos Rneursrros DE HABtrrrAçÃo. guoorrol

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

pRrcÃo n lrrnôru Ico N e xxxx/ zozz-sup

declara, em conformidade com a lei ns 10.520/02, que cumpre tc-rdos os requisitos para habilitação para este

F - PREGÃO ELETRÔNICO NS XXXX/2O22-

EM,_DE_D82022

(ASSTNATuRA Do RESpoNSÁvul n cerl

i'Jü(r§ .ÍI *9: 'írsru çre icri"'; reJrrrr d ,s€,,h]fi ü lxdo dê S§tr'H#â fez il;lo

Rua da Rio ver melho o or - Centro - km roo, CEP: 68524-o.ro- Eldorado do Carajás/PA
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A empresa portador do CNPf na_, tendo como seu sócio

representan[e 

- 

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

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

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

EM,_DE_D82022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVSL E CPF)

isnrr:rs "rl ttt 'tr{lru itti(r ti}ciji: ,o'§lrrr: c soiibsor $ ln$o rJ* SÊI\1##ll *:r lliro "
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ANEXO rX MINUTA DA ATA_DE REGTSTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Ns
PREGAO ELETRONICO NS

Aos 

- 

dia(sl do mês de 

--de 

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

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos tcrmos da Let 8666/93 Lei na 10.52 0, de 17 de julho de 2002,

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de z0 de setembro de 201.9, decreto Ne 7 .892, DE 23

DE IANEIRo DE 2013, DECRETo Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Sistema de registro de preço para

contratação de empresa especialirada ern manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação

pública com aquisiÉo e instâlação de novas luminárias para âtender as necessidades dos munícipes de

Eldorado do Carajás. tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja[s) proposta(s) foi

classificada[s) em primeiro lugar no certame supracitado,

As quantidade 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 locâis determinâdas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:

XXXXXXXXXK\XXX»L\XX,./rYrIü; C.N.P.J. na XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr(al.

X»«XXXXX/üXXXX»L\X, C.P.F. ns XXXXXX»LXXX e R.C. ne XXXXXXXXXXXXXXX.

ITEM ESPECIFICAÇOES UND QLT.
VALOR UNITÁRIO

R$

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por L2 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

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

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

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

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretarto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferênciâ de

fornecimento em igualdade de condições.

parágrafo sêgundo: A partir dâ assinatura da Ata de RegisBo de Preços o fornecedor assume o compromisso de

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

condições estabelecidas, ncando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabÍveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CúUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 poderá utilizar-se desta Atâ de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

. ., ..1,..: r,, . i),,, tir).. .r..' ....jrtr / i|if....,a: tl_.'r:r,.':r';_r,,.,lil

RuddàRioverÍrell,o"or ae,rtru kÍrr roo,CEP 68524,),)o EldorddL, do Cd,djás/PA

VALOR TOTAL
R§
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Municipal que não tenha pârticipado do certame licitatório, mediarte préviâ consulta ao contratante, desde que

devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidâdes que não parhciparem do Registro de Preços, quando desejarem fazer

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

indique os possíveis fornecedores c rcspectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

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

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

desde que este fornecimento não preiudique âs obrigâções âssumidas com o Contratante.

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

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

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

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

e órgãos participântes, indep€ndentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CúUSULA QUARTA . DO LoCAL E PRAZO DE ENTREGÁ

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

especiÍicações contidas na ordem de compras,/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidâde e

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

na zona rural.

CúUSULA QUINTA - Do PAGAMENTo

1. Executadas e aceitas as entregas, a C0NTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

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

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

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

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo corn o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinado

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

período máximo de 30 (trintáJ dias para cada parcela da obri.qação, e em consonância com a respectiva

disponibilidade orçamentária.

2- Para efeito de câda pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regulâridade para

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

Tempo de Serviço IF'GTSJ e à Justiçâ do Trabalho ICNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais insütuídos por lei.

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

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

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

'i . :..'.' ;'.r -.:-. ::'.;:. !: : í:r),,)i r) "r'. i"a'lrjiri:ar; jr i irll

FudddRiuvcrorclhoôor-[er1ro-kírr ro!,(tP 68124l,ou Eldorddoíloadrdtá5/PÀ



Eüdiíiâüo
do Carajás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LrCrl'AçÃO - Cpr

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

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

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquantr) pendente de Iiquidação qualquer obrigação

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

pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais antecipaçôes de pagamentos, fica convencionado que será âplicado o percentuâl de

10% (dez por centol de desconto sobre os valores disponibilizados.

6. Nos casos de eventuais atrâsos de pâgamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma

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

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

seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

TX = Percentualda taxa anual = 670.

6.1 - A compensação finânceira prevista nesta condição será incluída em fatura â ser apresentâda posteriormente,

CLÁUSULA SEXTA . DAS CONDIçÕES DE FORNECIMENTO

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

serviços.

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

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

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

CIÁUSUUT SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

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

I - Advefiência, que será aplicada por meio de notificação via ofÍcio, mediante contra recibo do representánte

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

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

Il - multa de O,lo/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o miáÍmo de 1070 (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

': n. ..r: rr.,,. . rrlr.r: ,, ,r.-rt r',: ;il\j, rar, i , '.,r.1
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máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

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

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzeJ dÍas corridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela nã«r execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prazos,

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

fcinco] anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

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

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

entregar â documentâção exigida para o certãme ou âpresentar 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 sançôes previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com as dos incisos "l[" e "lll", facultada a defesa préüa do interessado, no respectivo

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

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior âo vâlor dâ gârãntia prestada, além da perda desta,

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

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades ser'ão obrigatoriarnente registradas iunto ao cadastro de fornecedores da

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

sem prejuÍzo das multâs previstâs no Editâl e dâs demais cominações legais.

CúUSULA OITAVA - DO REAIUSTAMENTO DE PREÇOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

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

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

mercado;

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

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

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

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

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

justificativas sejam motivadamente aceiLas e o requerimento ocorra anl"es da emissão de ordem de compras;

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

8.7 Não logando 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.

..!,,,:i.,1.:, Ir.1. !I.,'ir.r. r,1,r., Ír,,.:, , r ... ::r!: 1li:l.ri.,:lir .'.ri -.rr. '
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8.8 Em caso de desequilíbrio da equâção êconômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

8.9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Atr, desde que a parte interessada comprove a

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

majoração de seus encargos.

8-10 Em caso de revisão, a âlterâção do preço ajustâdo, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

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

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

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

reaiustamento, modalidade que não será admitida neste registro de l)reços, posto que a sua vigência não supere o

prazo dê um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

8.14 O evento imputado como causa de desequilÍbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitivâ

ou após a finalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a mâioração 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, â previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULIT NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBIETO DA ATA DE RECISTRO DE PREçOS

O recebimento do objeto constante dâ presente ata está condicionado à observância de suas especificaçôes

técnicas, e quando couber e instruções, cabendo a verificação ao repres€ntante designado pela contratante.

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

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviç<ls, ordem de compras ou nota de empenho,

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte íorma:

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

produtos com as especificações constantes dâ proposta da empresa.

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

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

úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELÁMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
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O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Atâ, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

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

maior;

. o seu preço regiskado se tornar, comprovâdamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços,

. Por iniciativa do Ministério da Justiça quando:

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

mercado;

o perder qualquer condição de habilitâção ou qualincação técnica exigida no processo licitatório;

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

. não cumprir as obrigâções decorrentes da Ata de RegisFo de Preçosj

c não ccmparecer ou se recusar a retjrar, no prazo estabelecico, os pedidos decouentes da Ata de Registro

de Preços;

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

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA AUToRIzAçÃo PARA AQUISIçÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE coMPRA

ou sERvtços

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

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, suâ retificâção ou cancelamento, totâl

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - Dos AcRÉSCIMOS E SUPRESSOES

O licitante registrado na Atâ de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitaüvos

superiores àqueles registrados, em função do direito de âcréscimo de até 250/o (únte e cinco por cento) de acordo

com o § Lq do ârt 65, da Lei nq 8.666/93.

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

râzão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

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

critério da Administrâção, considerando-se o disposto no parágraÍo 4e do artigo 1.5 dâ Lei ne 8.666/93.

cLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRÁ . DOS PREÇOS E LOTES DOS ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIçOS

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

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

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
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crÁusula oÉclnR eUARTA - DAS oBRIGnçÕrs 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 atiüdade.

CL..{USULA DÉCIMA QUINTA - DAs oBRIGAçÔEs DA CoNTRATANTE

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

Parágrafo Prirneiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal[ais)/Fatura(s) da conrrarâda, após a eferiva

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 pclsteriores alterações.

cLÁusuLA DÉctMA sExrA - DAs DlspostçoEs FrNArs

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

1q lugar.

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

constantes das Leis ne 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

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

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

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

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

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldoradc dos Carajás - PA" em _ de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAIÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAI, DA EMPRESA
CNPJ N"

CONTRATADA

de 

-.

Isirrúri "Jl. í.J 'Ílrtr Guc ioob,; rrttciru rr :,o,$q:xl)r s rtrio <Íc .sÊ,N]i#§ i'tr: rsÍo

Rua da Rio vet nre ltro o or - Centro - krn roo, CEP: 68524-rioo - Eldorado do Car ajás/PA



f-!

.f !i
Eldiítãilo PREFEITURA DE ELD0RADO Do cnneJÁsdocarajás DEPARTAMENTo DE LICITAÇÃo - cpr

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Caraiás, âtrâvés da Prefeitura Municipal de Eldorâdo do Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, 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.a estabelecid;r doravante denominada

simplesmente contratâdâ, neste ato representâda por __, portador da Cédula de Identidãde n.e

e CPF IMFJ n.a celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

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

contratada às normas disciplinares das Leis ne 8.666/1993 e 10.52tt/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condiçôes que se seguem:

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBIETo

1. 0 presente contrato tem como objeto: Sistema de registro de preço para contrataÉo de empresa
especializada em manutenção preventiva e corretiva do sistêma de iluminação públicâ com aquisiçào e

instalação de novâs lumináriâs pârâ atender as necessidâdês dos munícipes de Eldorado dô Caraiás
1. 0s preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresenLada pela contratada, sendo que o valor total

II'EM ESPECIFICAçÕES TND QLIT.
VALOR

uNrTÁRto
R$

VALOR
I Ot'AL RS

2. 0s quantitâtivos indicados na Planilha constante do Anexo do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não âcarretândo à Administração do contratante quâlquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrâo por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CúUSULA TERCEIRA. DOS PRÂZOS

1. A CONTRÂ'fADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pelâ âdministração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do C0NTRATANTE, sem prejuÍzo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULÂ QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lawatura do presente contrato decorre da realização do Pregã r Eletrônico realizado com fundamento na Lei

nq 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei np 8.666/93 Decreto 10.0.14 de 20 de Setembro de 2019.

-i..,\.,:tirr rrri,a,(.1r,, I !a:r,, §ri:-r..iri'.r,r rj,r:{rr.a Sai.li:i);i i]r: !l.l
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clÁusute eurNTA - DA ExECUçÃo oo coNTRATo

l. A execução deste contrato, bem corno os casos nele ornissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

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

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

do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA sExTA - DAVIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato será 

-/
contados da data da sua assinatura, tendo

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

2. O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do arL 57, inciso lV c/c artigo 65 da Lei

Federal ns 8.666193 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, previamente jusüficadas.

cúUsULASÉTIMA. DoS ENCARGOS DO CONTRATANTE

l. Caberá ao contratante:

1.L - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constantes do obleto;

L.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

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

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n." 

-f --
L.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 do edital do pregão

n." 

-f -e 
conforme cronograma da secretaria requisitante'

1'6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por interrnédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULAOITAVA. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7. Caberá à contratada:

7.1 - 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;

Í) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Govertto;

i$elr$§ "rl.âü: 'Í,o,1? Çrit ir-lai<;: uejcnr fl sotbqtnt . a .ldo *t) SÊNH#Ê íeà '.sü$ 
."
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1'.2 - manter os seus técnicos suieitos às normas disciplinares do contratânte quando em trabalho no órgâo,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

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

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

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

contrâto;

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

recinto do contratante;

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

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem ücios, defeitos ou incorreções resultantes da execuçào ou

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possÍvel pâra â execução dos serviços obieto deste contrâto;

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

execução;

1,15 - comunicar à secretaria d€ infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos iulgados necessários;

1.76 - manter-se em compatibilidade com as obrigâções a serem assumidas e com todâs as condições de

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

cúusur-a NoNA - DAs oBRIcAçÕEs socIAts, coMERcrArs E FtscArs

1. À contratada caberá, ainda:

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

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

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

1.2 - âssumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçóes estabelecidas na legislação

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

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

contratânte;

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

originariamente ou vinculâdos por prevenção, conexão ou continênciâ; e

,.\',i.;rii ri.: ,.,:,. r(,1:r ..,,ij J. r.ri)r. j Ii..r,.:ja\i:r)ii.,r. .ti-l
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cLÁusuLA DÉclMA eUARTA - Do pAcAMENTo

1. Bxecutados e aceitos os serviços, a contratrda apresentará â Nota Fiscal/Faturâ no Setor Financeiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da R.io vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP:

. !. . l. ,' ..:., 1.,.' I ;, . , r ;, irr., ),,:..; -.1:;

RudddRiovernrelho"oi aertrir knrloa, CEP:68,rrr, ..ro Eldord{lodo(drdtás/PA

L.4 - assumir, aindâ, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultântes da execuçâo deste

contrato.

2, A inadimplência da contratada, com referência aos encârgos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pãgamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

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

contratante.

cLÁUSULA DÉcIMA - DAs oBRIGAçÕEs GERAIs

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

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

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;
-1.2 - é expressamente proibidâ, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

préüa autorização da Administração do contratante;

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

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

cLÁusuLA DÉctMA pRtMETRA - Do AcoMpÁNHAMENTo E DA FtscALtzAçÀo

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

para esse fim.

2. O sêrvidor do contrâtante anotará em registro próprio todas âs ocorrências relacionadas com a execução dos

seruiços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3, As decisões e proúdências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitâdas a

âutoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábjl, parâ a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representáJa durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

CIÁUSULA DÉCTMA SEGUNDA - DA ATESTAçÃO

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

contratânte.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRÁ . DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do íornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária Própria

do(s) Órgãos que compõe a Administrâção Publica Municipal. )üXXXIofi)oOCUO
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68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em contâ corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2, O contrâtante reserva-se o direito de recusar o pagâmento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. 0 contratante poderá deduzir do montante a pagâr os valores correspondentes â multas ou indenizações

devidas pela contrâtâda, nos termos deste contrato.

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

finânceirâ e preüdenciária, sem que isso gere direito a âlteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

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

âdimplemento 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 mediânte a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratorios;

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

[=TX ==> I=[6/100) ==> I=0,00016438

365 36s

TX - Percentual da taxa anual = óolo

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

5.3 - 0 pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

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

licitante vencedora iunto à Seguridade Sociâl - CND e âo Fundo de Galantia por Tempo de Serviço - CRF.

CúUSULA DÉcTMA QUINTA - DA AITERAçÂo 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 Administraçâo com a apresentação das devidas justificativas.

CúUSULA DÉCIMA sExTÁ. Do AUMENTo oU SUPRESSÀo E REA'USTES

'r .1: -.lr,r',).r .rlj:., il1)i !§ri]l ,r.idrL..,:r .r,rr1,.-ir.;..t\Írar.,r't....t.-
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1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atrralizâdo deste contrâto poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no arügo 65, parágrafos Le e 2e, da

Lei n.s 8.666193.

1.1- A contratada fica obrigada a aceitâr, nas mesmas condições contratadaü os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum âcréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nestâ cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. Os valores contratados poderão ser reajustados a cada período de 12 (doze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.

1..4. 0 reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,

anexanCo docunentc qre o iusflque, deveiCc se;" a;csiilaCc ec Cc"]Íatc nos te}-i:tos do § 8o do artigo 65 da Lei

Federal ne 8.666/93.

cúusut A DÉctMA SÉTIMA - DAs PENALTDADES

1. 0 atraso injustiíicado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrâto

suieitará a contratada à multa de O,5o/o (zero vÍrgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

llVo (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 1.5 [quinze] dias corridos, uma

vez comunicada oficialmente.

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

prévia defesa, aplicâr à contratada as seguintes sanções:

2.1- advertência;

2.2 - multa de 70a/o {dez por centol sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do ob,eto

conratâdo, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contâdo da comunicação oficial;

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

CONTRATANTE, pelo prazo d.e até 2 [doisJ anos;

2.4 - declaraçeo de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

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

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

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada cor)r base no subitem anterior.

3. Pelos moüvos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeitâ às penalidades trâtadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

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

...:..ii r.r...i,. .,r ..rr: ) rr;:;.1, 1r:r:.:.fr:.:,r.,ri'.r,:rr.);.. -.i.
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3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado nâ execução dos serviços, que vier a ser

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

e

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

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

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeitâ, âinda, 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

a.666/93.

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

contretante, enl releçâo a urn dos eyentos arroladcs no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administrâção do contratante, e declaração de inidoneidade para Iicitar ou contratâr com a administração públicâ

poderão ser aplicadas à contratada iuntâmente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a set.em

efetuados.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA - DA REscIsÂo

1. A inexecução totâl ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a B0 da Lei

n.e 8.666/93.

1.1 - 0s casos de rescisão contratual deverão ser forlnalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratânte, 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 mínime de 30

(trinta) dias corridos;

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

2.3 - ludicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

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

âutoridade competente.

CúUSULA DÉCIMA NoNA - DA VINCULllçÂo Ao EDITAL E Á PRoPosTA DA CoNTRATADA

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

-/ - 
e aos termos das propostas da

contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Do FoRo
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L. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

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

privilegrado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente con[rato em 03 [três) vias de igual Eeor 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.

Eldoradt- dos Carajás - PA, em de 2022

CONTRA'fANI'E CONIRATADA

TESTEMI,JNI{AS

1. 2
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