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o ruurutcÍplo DE ELDoRADo Dos cRne;Ás, ToRNA púBLrco, pARA coNHECIMENTo Dos tNTEREssADos,
euE A rREFEITURA MUNICInAL, RnRuzRRÁ uctrRçÃo, nARA REcrsrRo DE pREÇos NA MoDALTDADE
pREcÃo, NA FoRMA u,rrRôrutcA, coM cnrrÉnto DE fULcAMENTo MENoR pREÇo poR LorE, Nos
TERMOS DA tEI Ne L0.520, DE 17 DE fUtHO DE 2OO2, DO DECRETO Ns 10.024, DE ZO DE SETEMBRO DE
2019, DO DECRETO Ns7.746, DE 05 DE |UNHO DE2072, DO DECRETO No 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO Ns 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Ne 8.666, DE21
DE fuNHo DE 1993, n Rs ExlcÊNCIAS ESTABELECTDAs NEsrE EDITAL. LEI coMnLEMENTAR Ne 123106 E
747/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Ne 8.666/93 E DEMAIS LEctsLAçÃo, soa Rs cottolçôes
ESTABELECTDAS NESTE ATo coNvocnróRlo E ANExos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
r,Y-itr,q:.Eqr,[itld4co&plaspuhlica§.corn.hf. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando manüver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo deyidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

ÓncÃos INTERESSADoS: DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 12 H:00 M Do DIA Lt/o1/2o23 U@
DATA E HORÁ LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 12 H:00 M DO DrA LB/OL12023 (HORÁRrO DE BRãsÍLtA)

DUVIDAS E ESCLIIRECIMENTO 12 H:00 M DO Dr.{ 18/O1/2O23 (HORÁRIO DE BRASI

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
SESSÃO pÚeLrCa:

0B H:00 M DO DIA 23 023 DE
0B H:01 M Do DIA23/ot/2023 DE LrA)

LOCAL: rvww. uçrtald ecom prasp ublic;rs.çun ^br

SIGILOSO
ABERTO

TA E HORA FINAT DAS PROPOSTAS:

MODO DE DISPUTA

o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Sistcma de registro de preço para

eventual e Íutura contratação de empresa especializada em serviços funerários, para atender a

Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, conforme

especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência.

O critério de julgamento adotado será o menor preço do l,OTE, ohservadas as exigências contidas neste Edital e

seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a even[uais aclesões são as que

constarn da minuta de Ata de Registro de Preços

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

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELE'IRÔNICA.

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio lywruper"c-â{li[q-ruff#,lrr#puàIr.ç:íls'.rorl.$r:

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

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

Pregão.

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

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lançes, inclusive os atos praticados diretanrente ou por seu

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

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

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

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

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

desatualizados.

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

habilitação

51 DA PARTTCIPAÇÃO NO PREGÃO^

5.1, Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de alividade seja compatível com o objeto desta

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

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

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei na 11.488, de 2007, para o microernpreendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ns 123,se2006.

5.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

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

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

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

responder administrativa ou i udicialmente;

5,3.6, Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9a da Lr.i nq 8.666, de 1993;

5,3.7, Que esteJam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5,3.8, Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio,

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

7 46 /2014-TCU-Plenário).
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5,4. COMO COND] ÇÃO PARA PARI'ICIPAÇÃO NO PRtiGÃO, A LTCITANTE ASSINALAtu{ "SlM" OU "NÂO" EM CAMPO

PRóPR Io Do SISTEMA ELETRÓNICo, RELATIVo ÀS SEGUINTES DECLARAÇÔES:

5,4.3, Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar ns 123, de 2006, estando apta a

usuftuir do tratamento favorecido estabelecido em seus aÍts.42 a 49;

5.4.3.7. Nos itens exclus;vos para participação de microe-nDresas e empresas de pequeno porte, a

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

5.4.3.8. Nos il"ens 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 Iicitante não ter direito ao tratamento

favorecido preüsto na Lei Complementar nq 123, de 2006, mc'smo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

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

5,4.5, Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em

conformidade com as exigências editalícias;

5.4.6. Que inexistem fâtos impeditivos para suâ habilitâção no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

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

16 anos, salyo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', /r1ülll, da

Constituição;

5.4.8. Que a propostâ foi elâborâda de formâ independente, nos termos da lnstrução Normativa SLTI/MP no 2,

de 16 de setembro de 2009.

5.4.9 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados cxecutando trabâlho degrâdânte ou forçado,

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

5,4.10. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentação de

habilitação deüdâmente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edital.

6. DA APRESENTAçÂO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HÁBILITAçÂO.

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

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

horário estabelecidos para abcrtura da sessão pública, quando, cnti,o, cncerrar-se á automaticamente a etapa de

envio dessa documentação.

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

chave de acesso e senha.

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

q ue h ala alguma restrição de regulari dade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1a da LC na L23, de 2006.

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

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociaçâo 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(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7. 
, :DO PREENCIIIMENTO DA PROPOSTA. , 

i

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes

carnpos:

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

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informaçõ,rs similares à especificação do Termo de

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

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

7,2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

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

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

serviços,

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

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

outro pretexto.

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

7.6. Os licilantes 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 cia empresa tais como razão social ou nome

fantasia que venha indicar a mesma,

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFTCAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE UINCES.

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na dat4 horário e

local indicados neste Edital.

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

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

especificações [écnicas exigidas no Termo de Referência.

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

real por tudos os participantes.

8,2.5, A não desclassificação da proposta não impede o seu iulgamento definitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitâção.

B,3.0sistemaordenaráautomaticamenteaspropostãsclassificadas,sendoquesomenteestâsparticiparãodafase

de lances,

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

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

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

8.5.3.0lancedeveráserofertadodeacordocomotipodelicitaçioindicadanopreambulodesteedital.

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

regras estabelecidas no Edital.

8.7. 0 licitante somente podêrá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrâdo pelo sistema.

B.B. 0 intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relaçâo aos

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

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

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três [3] segundos, sob pena de serem âutomaticâmente

descartâdos pelo sistema os respectivos lances.

8.10'Seráadotadoparaoenyiodelancesnoemqueos
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.1.1.. 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 últJmos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

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

sucessivamente sempre que houver lances enviâdos nesse perÍodo de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

8.13, Não havendo novos lances na forma estabelecida no lote ânterior, â sessão pública encerrar-se-á

automaticamente.

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

assessorado pela equipe de âpoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

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

pelo(al Pregoeiro(a),

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

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitântes para â 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 dofal Pregoeiro(al aos

participantes do certamg publicada no Portal de Compras Públicas,

http:r//www.r)ortaldecomI,raspublicâs.com.br. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.L9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o vâlor de sua proposta.

8.20. Enr relação a itens não exclusivos para participação de nticr-ocmpresas e empresas de pequeno porte, urna

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

entidade empresarial. O sistema idenüficará em coluna própriâ as microempresâs e empresâs de pequeno porte

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

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

regulamentada pelo Decreto n! 8.538, de 2015.

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

faixâ de âté 570 (cinco por cento) âcimâ dâ melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

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

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

controlados pelo sistema, contádos após a comunicação automática para tanto.

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

prazo estabelecido, scrão convocadas as demais licitântcs microelnpresa e cmpresa de pequcno porte que se

encontrem naquele intervâlo de 5% (cinco por centol, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

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

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar mclhor oferta.

8.25. Quândo 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 ius às margens de preferência,

conforme regulamento,

8.26, A ordem de apresertação pelos licitântes é utilizada como um dos cril-érios de classificação, de maneira que

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

modo de disputa aberto e fechâdo.
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8.27. Havendo eventuâl empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será âquele previsto no ArL 3s,

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

8.27,3. Produzidos no país;

8.27.4. Produzidos por empresas brâsileiras;

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

8,27.6. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstâ em lei para

pessoa Çom deficiência ou para reabilitallo da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

8.28. Persistindo o empate, â propostâ vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

8.29, Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o[a) pregoeiro(a] deverá encaminhar, pêlo sistema

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

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

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

8.29.4. O(a) pregoeirofa) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de OZ (DUAS) horas, envie a

propostâ adequada ao último lance ofertado após a negociâção realizada, acompanhada, se for o caso, dos

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

apresentados.

8.30. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(al iniciará â fase de aceitação e julgamento dâ propostâ.

9. DÂ AGEITABI LIDA"T}E I}A PROPIOSTA VENGEDORÁ.

9.1.. Encerradâ a etapa de negociação, a pregoeira examinará â prúposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao obieto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratãção neste Edital

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

70.024/2079.

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

fixâdo [Acórdão ne 1455/2OlA -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )arL ,18, inciso II, 1" a lei:8666.

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

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

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

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

totalidade da remuneração.

9,3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizent diligêncras para aferir a exequibilidade e a legalidade

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que [undamentam a §uspeita;

::.:. .,i.: -:)r.:\:111..,,(}l).'r'r nrrril-l:!.'t:r.:rr:)ir. ..ri

Itur d.r l(io rcnnclfii, 0l Lcnúo Inr l(,a . (;llP: 63j21'000 gl,lorado do Cxrriá\'PA



Ja *.

ftdosãiilo
do Carafis

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCITAçÃO - Cer

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

saneanlento das proposLas, a sessão pública sornente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sisterna com,

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

9.5. O[a) Pregoeiro(a) poclerá 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 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo[a] Pregoeiro(aJ por solicitação escrita e justificada do

Iicitante, formulada antes de lindo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5,4.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

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

subsequente, e, assirn sucessivarnente, na ordem de classificação.

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

a sua continuidade.

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

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

condições diversas das previstas neste Edital.

9,8.3 l'ambém nas hipóteses em que o(a] Pregoeiro(al não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

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

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

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

antes estabelecida, se for o caso.

9.1-0. Encerrada a análisc quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

10. DA HABTLTTAçÃO.

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

em primeiro lugar, a pregoeira veri[icará o even[ual desculnprimenLo das condições de participação,

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

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

,ir:aoi ,ír;:í' "Ê#rê {rur: fô{}c.; uêjàrB. r} útibor:}.. i} r}lo() íÍü .§fNr'lt?Íl íe.r isíar
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10,1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

10,1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP (wlvw.r:,ortaldat );

10.1.5. Cadastro Nâcionâl de Condenaçôes CÍveis por Atos de [mprobidade Administrativâ, mantido pelo

Conselho Nacional de |ustiça (nu,ui.cui.jus.br/improbidade.adrrr/coirsulLrr.-r'equerido.php I.

10.1.6. Lista de Inidôneos, mântida pelo 'l'ribunal de Contas da União - TCU

hLllrsr/ /c0rrljs.[cu.uov.Lrr/olds1Íà:. 1660 ;-] :0

10.1,.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tamtrém de seu sócio

maioritário, por força do artigo 12 da Lei n' a.429, de L992, que prevê, dentre as sânções impostas ao

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

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

L0.l.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.1.7.8. A tentaüva de burla será verificada por meio dos vínculos socieúrios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros,

10.1.7.9, 0licitante será collvocado para manifestação previarnente à sua desclassificação.

10.1.8. Constâtada a existência de sanção, a Pregoeira reputârá o licitante inabilitado, por falta de condição

de participação.

10,1.9. No caso dc inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementâr ne 123, de 2006, seguindo-se â disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente,

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

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à hâbilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificâção

econômica financeira e habilitação técnica.

2.3. Constâtado o atendimento das condiçôes hâbilitatórias, proceder-se-á a análise das exigências do Termo de

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

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

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.

10,1.10. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

2.3.3. 0 descumprimento do subitem acima implicârá a inabilitâção do licitãnte, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oficiais emissores de certidóes feila pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ôes)

válida(sJ, conforme arL 43, §3e, do Decreto 10.024, de 2019.
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2.4, Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

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

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

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

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

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

permitidos.

c Se o licitânte for a matriz, todos os documentos deverão est r 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 própriâ nâtureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

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

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quarrdo [o[ comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

LO.z. HABILITAÇÂO JURÍDICA:

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

lunta Comercial dâ respectiva sede;

10.2.4. F,m se tratando de microempreendedor individuâl - MEI: Certificado da Condição de

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

sítio@;
10,2.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitãda - EIRELI: ato

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

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

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

tem sedê a mâtriz, no caso de ser o participante sucursâI, filial ou agência;

10,2.7. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas furÍdicas do

locâl de sua sede, acompanhada de provâ da indicação dos seus administradores;

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

aprovou, devidamente arquivado na Iunta Comercial ou inscrito no Registro Ciúl das Pessoas Jurídicas da

respectiva sede, bem como ô registro de que trâtâ o art. 107 de Lêi np 5.764,de L97L;

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

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

respectiva;

10.2.LL. Certidão de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte €mitida pela iunta

comerciâl do estado da empresa;
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10.2.1,2. Documentos pessoais com foto dos sócios administradores, o rnesmo deverá esta autenticado

per cartório de oficio compeLente, ou por membros da comissão permanente de Licitaçâo de Eldorado do

Carajás, ou por qualquer outra certificação que seja o mesmo pela internet.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10,3.3. CNPI - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas juntamente com o QSA, conforme o caso;

L0,3.4. Prova de regularidade liscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenLação de certidão

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

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

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Coniunta ns 1.75t,

de 02 /L0 /201-4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Prr:lcuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Ternpo de Serviço [FGTS];

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

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

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

1,0.3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos

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

L0,3.8, Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

L0.3.9. Certidão negativa junto ao município de Eldorado do Carajás, emiüda pelo departamento de tributos

do município ou pelo site. hüus:,/./elcloradodocarajas:

g:.ttçJ:-esís-tçmas.çor]Iàtltdbuto"s/doçunreJ-t.-:ralfukrLg:',/ne.w#. a mesma também poderá ser

solicitada através do E-mail: tributosGil_ddoradorloçara]as.pa.goy,bI.

10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

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

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

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

10.4. QUALTFTCAçÃO ECONÔMICO-FTNANCETRA.

10,4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei ns 11.101., de 9.2.2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 ftrinta) dias, ou que

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

L0.4.+. Certidão Simplificada da junta Comercial do Estado do domicilio ou sede. da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

10,4.5. Certidão especifica conLendo todos os aLos registrados na Junta Comercial do Estado do domicilio ou

sede da licitante emiüda nos últimos 60 dias;
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10,4.6. Bâlânço patrimonial e demonstrações contábeis do último exerclcio social, iá exigíveis e âpresentádos

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

ou balanços proüsórios, podendo ser atualizados por Índices oficiais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da data de apresentação da proposta;

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

pâtrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência dâ sociedade;

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

10.4.6.9. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos dcverão ser acompanhados da última auditoria

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 1977, on de uma declaração, sob as

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

10.4.6.10, Devera apresentar iunto ao balango o termo de abertura ê encerramento do mesmo.

70.4.6.L7. Ce|tidão de legularidade do profissional (Contádor) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

10.4.7. A comprovação dâ situâção Íinanceira da empresa será constatada mediante obtenção de Índices de

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

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo PrazoLG=

SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulânte
Ativo Circulante

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

Geral (LGJ, Solvência Geral (SGJ e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

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

100/0 (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item perünente.

10.s. QUALTFTCAçÃo TÉcNrca

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

boa execução de serviços/íornecimento dâ mesma natureza do objeto licitado, contendo o grau de satisfâção

quanto ao nível de atendimento e qualidade, para os atestados emiüdo pelo público privado o mesmo deverá ter

suâ assinatura reconhecida a cartório.

10.5.2. Os atestados deverão conter um quantitativo no mínimo de 1070 correspondente a cada item cotâdo.

10.5.3. Declaração que se compromete em prestação dos serviços conforme do prâzo determinado no edital.

10.5.4. Alvará Sanitário. (Válido)

LC =
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10.5.5. Declaração que possui um técnico formâção procedimentos de tanatoprâxia, aonde o mesmo deverá

comprovar víncuJo com a empresa através do contrato social da empresa ou através de contrato de prestação de

serviço.

10-5.6. Declaração que â empresa possuiveiculo próprio conforme determina legislâção para translado de corpos

em território nacional, a empresa deverá juntar o documento do veículo devidamente licenciado para afins de

comprovação,

10.5.7. Declaração de adimplência emirida apenas pela Secretaria de Administração, a mesma terá validade apenas

com a assinatura Secretário de administração, Podendo ser solicitada através do E-mailr

cpleldoradodocaraias@gntail.corn . a validade da mesma sendo emitida nos últimos 30 dias, aonde â mesma devêrá

ser solicitada 24 horas de antecedência do certame.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO 

'UN'TO 

A HABILITAçÃO JURíDICA

Proposta de preçosj (apresentar ern papel timbrado da empresa).

Declaração de sujeição às condiçôes estâbelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

dâ hâbilitação; (apresentar em papel ümbrado da empresa).

Declaração nos termos do inciso )0«lll, art. 7s da constituição federal; [apresentar em papel timbrado da

empresa].

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

Declaração do porte dâ empresa; (âpresentâr em papel timbrado da empresal.

Declaração de idoneidade; (apresentâr em papel timbrado da empresa)-

Declaração de cumprimento dos rcquisitos de habilitação; [apresentar em papel timbrado da empresa).

10.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabâlhistâ não impedê que a licitante

qualificada conlo microempresa ou empresa de pequeno porte seia declarada vencedor4 uma yez que atenda a

todas as demais exigências do edital.

A declârâção do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de hâbjlitação.

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

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

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

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justiÍicativa.

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

licitante, sem prejuízo dâs sançôes previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

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

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

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

sessão, informando no "chat" a novâ data e horário para a continuidade dâ mesma.
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10.10, Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

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

10.11. Nos itcns não exclusivos a microemprcsas e empresas de pcqueno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate íicto, previsto nos artigos 44 e 45 dâ LC ne 123,

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

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

vencedor.

IT. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPO§TA VENGEDORA.

11.1. A propostâ final do licitante declârâdo vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DÚAS) HORAS a

contâr da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

11,1.3. Ser redigida em lÍngua portuguesâ, digitâda, em uma via, sem emendas, râsuras, entrelinhas ou

ressalvas, devendo a última folha ser assirrada e as detnais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal,

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

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

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

11..2.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fâbricânte e

procedência, vinculam a Contmtada,

11,3. 0s preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unirário em algarismos e o valor

global em algarismos e por extenso (art. 5s da t,ei np a.666/93).

11,3.3. 0correndo divergência entre os preços unitários e o preço glohal, prevaleccrão os primeirosj no caso de

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

11.4, 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 julgâmento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.

11.5, A proposta deverá obedecer âos termos deste Edital e seus Arrexos, não sendo considerada aquela que não

corresponda às especificaçôes ali contidas ou que estâbeleça vínculo à proposta de outro Iicitante.

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

disponíveis na internet, após a homologação.

11.7, A administração quando entender que os valores estão inexequÍvel poderá solicitar das empresas declaradas

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

juntamente com notâs fiscâis de entracla ou de saÍda de acordo o itens iá arrematados.

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

desistênciâ do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei,

12. DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagão fiscal e trâbalhistâ da licitante qualificada como

microempresa ou empresâ de pequeno porte, se for ô caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,
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para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)

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

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

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

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

de admissibilidade do recurso,

12,2.4. A falta de manifestação rnotivada do licitante quan[o à intenção de recorrer imporLará a decadência

desse direito.

t2.2.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a parür de então, o prazo de três dias para apresentar

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

apresentarem contrarrazÕes também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que corneçarão a contar do

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

de seus interesses.

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

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

Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

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

anulados e os que dele dependam.

73.7.4. 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 ns 723 12006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerrarnento da etapa de lances.

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

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

procedimento licitatório.

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

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

14. DAADIUDICAçÃO E HOUOTOGAçÃO.

1,4.L. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do[a] Pregoeiro(a), caso não

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

1,4.2. Ap(ts a lase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade cornpetente hornologará o

procedi mento licitatório.
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ls. DA cARANTIA rr nxrcuçÃo.

1"5,1. Não haverá exigência de garantia cle execução para a presente conLratação.

1s.2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

15.3. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCOJ dias uteis, contados a

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

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

1"5.4. AlternaLivamenLe à convocação para comparecer perante o órgão ou en[idade para a assinatura da Ata de

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

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolúda no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimento.

15,5. 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 niio cumprimento desta clausula a empesa

sofrera sanções administrativas conforme a lei.

16. DO TER]}IO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUMLENTE.

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

emitido i nstrumento equivalente.

1,6.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para

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

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

Ediral.

1,6.2.3. Alternativamente à convocação parâ comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

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

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

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

L6,2.4, O prazo previsto no subitern anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adf udicatário e aceita pela Administração.

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

reconhecimento de que:

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

disposições da Lei nq 8.666, de L993;

t6.3.+. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

t6.4. 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 artrgos 79 e 80 da mesma Lei.

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

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
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16,6. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou enlidade, proibição de contra[ar com o Poder

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

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6s, III, da Lei ns 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN,

L6.7. Por ocasião da assinatura do con[rato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

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

L6.7.3. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

prazo de até 05 (cinco) dias riteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.8. 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 durânte a vigência do contrato ou da ata

de registro de preços.

L6.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

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

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

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

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

17, DOREAJUSTAMENTO EM SENTTDO GERAL

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

Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBTMENTO DO OBIETO E DA FTSCATTZAçÂO.

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

19. DAS OBRTGAçÕES DACONTRATANTE E DA CONTRATADA.

b. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabeleciCas no Termo de Referência.

20. DOPAGAMENTO.

c. As regras acerca clo pagamento são as estabeleciclas no'Iermo cle Referência, anexo a este Eclital.

21. DAS SANçÔES ADMINISTRATMS.

3.1. Comete infração administrativ4 nos termos da Lei ns 10.520, de2002, o licitante/adiudicaúrio quer

21,7.3. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.4. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

2t,7.5. Apresentar documentação falsa;

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

2L,7.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

2t.1,.8. Não manüver a proposta;

21.1.9. Cometer fraude fiscal;
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21.7.70. Comportâr-se de modo inidôneo;

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

juízo cia Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 700/o (dez

por cento), conforme determinâ o art. Ns 86, dâ Lei Ne 8666/93.

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

Municipal dê Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sangões administrâtivas, inclusive com

as multas previstas.

21.3, A inexccução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá apiicar à vencedora, as seguintes

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

. Advertência por escrito;

. Multa administrativâ com natureza de perdas e danos dâ ordem de âté 2 00/o [vinte por cento) sobre o yâlor total

do contrato;

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

Eldorado dos Carajás, por prâzo não superior â 02 (dois) ânos, sendo que em caso de inexecução totâ|, sem

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

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

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

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

penalidad e, de acordo com o inciso IV do arL Ne 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. Ne 7e da Lei Ns 10.520/02 e art" Ns

14 do Decreto Ne 3.555/00.

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

intimação, podendo a Adnrinistração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo deúdamente

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

21.5. Serão publicâdás nâ Imprensa oficial, as sanções administrâüvâs previstas neste editâ|, inclusive a

reabilitação pcrante a Administração Pública.

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

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

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

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CúUSULA, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

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

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

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

licitâção ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um âcoroo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

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

artifi ciais e não-competitivos;
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d) PRÀTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretâmente, às pessoas ou sua

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

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

falsas aos representantes do organismo financeiro mulülaterâ1, com o objetivo de impedir materialmente a

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo finânceiro multilâteral promover inspeção.

22. DA FORTUAÇÃO DO CÁDASTRO DE RESERVA

2.7 Após o encerramento da etapâ competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da propostâ

do licitânle mais bem clâssiÍicado.

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

ao licitante melhor classificado,

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

estes sêrão clâssificados segundo a ordem da última propostâ individual apresentada durante a fase competitiva.

2.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitâda nâs contratações e somente será

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

preüstas nos aúigos 20 e 21 do Decreto n" 7 .892 /20L3.

23. DA IMPUGNAçÀO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARTCIMENTO.

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

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÂo DEVEruí ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FoRMA ELETRÔN|CA no sistema

i? ww. o1{!â ld§rl,lÀ&Ia§llJrlica§§ .

2,7 Caberá o[a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

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

2.8 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova d ata para a rea'ização do certâme.

2.9 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitâtório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis ânteriores à data designada para abertura da sessão públicâ, exclusivamente

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

w!vwpoltãldecomprâspublicas.com-br.

2.10 O(aJ pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) diâs 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 esclarecinentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao art, 21parágrâfo 4e,daL,eiA.666/93.

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

pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.
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2.12 As respostâs aos pedidos de esclârecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularâo os participantes e a

administração.

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

SerãocadastradaSnoSítio@sendoderesponsabilidadedoslicitantes,Seu
aconrpanhamento,

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

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

responder pela proponente.

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

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

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

púlllica ou particular (instrumento de marrdato corn poderes para impugnar o EditalJ,

24. DAS I»SPOSTçÔES GERATS.

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

2.17 Nâo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a reâlização do certame na

dâtâ mârcada, a sessão será automaticamente trânsferida para o primeiro dia úti I subsequente, no mesmo horário

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

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

_ DF,

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

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

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

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

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

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

a segurânça da contratação.

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

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

processo licitatório.

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

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

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

seja possÍvel o aproveitamento do ato, observados os princÍpios da isonomia e do interesse público.

2.25 0 licitanl-e é o responsável pela íidelidade e legitimidade das iníormações prestadas e dos documentos

apresentados €m qualquer fase da llcitação.

t.... :i,," 'l':::.!', :t ,:,i r,t'r ,, .: .i,rrír ) , /,ririr::,i itlt!:;:ia,';r, tr.j
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2.25.3 A falsidade de qualquer docurnento apresentado ou a inverdade das informações nele conüdas

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

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

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

processo, prevalecerá as deste Edital.

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

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

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

desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

2.27.3 A anulação do pregão induz à do contrato.

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

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

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

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

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

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

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

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

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

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

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

tNEXISTÊNCtA DE FATOS SUPERVENTENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO IIt - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO TNCTSO XXXrrr, ART. 7e DA CONSTTTUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇAO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE;

ANEXO Vil - DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VIrr - DECLARAÇÂO DE NÂO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

ANEXO IX - M]NUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

IAGoPERETRA fT"H{+l?{i:.'^i']1"'^^ Eldor
cosrA:ooe1 e426247 1' #;:;1'lLí11?J#;

- PA 06 de janeiro de2023

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal

Portaria LOO/2022 -GAB
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TERMo DE REFERÊNCIA

1,1. O presente Termo de Refêrência tem por objeto â Sistema de registro de preço para eventual e

futura contratação de empresa especializada em seÍviços funerários, para atender a secretaria

Municipal de Assistência social e Sêcretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e

quanüdades discriminadas neste Termo de Referência.

Secretâria Municipal de Saúde: Justificâ-se a contrâtâção de empresa parâ prestâção de serviço de

translado funerário, tendo em vista que o Município é responsável por garantir o transporte dos usuários

do SUS - Sistema Único de Saúde que necessitam de tratamentos via TFD - Tratamento Fora do Domicílio,

em caso de óbito.

Considerando a necessidade para realizarem Tratamento Fora do Domicilio (TFD), em consonância com

a portaria/SAs/n' 055 de 24/02/1999 do Ministério da Saúde;

Ressaltamos que o TFD visa garantir o acesso de pacientes de um município a serviços assistenciais em

saúde de outro município, com base nos códigos da Tabela Unificada dos Procedimentos/SUS. O beneficio

de Tratamento Fora de Domicílio consiste em disponibilizar o deslocamento e ajuda de custo para

pacientes (e acompanhante, se necessárioJ atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS

que necessitem de assistência ambulatorial e hospitalar cujo procedimento seja de média ou alta

complexidade. Conforme o artigo 10p da Portaria SAS/MS ne 55/1999, em caso de óbito do usuário em

Trâtâmento Fora do Domicílio, a Secretaria de Saúde do Estado/MunicÍpio de origem se responsabilizará

pelas despesas decorrentes.

Deste modo, sujeitamos nossa iustificativa à apreciação, entendendo ser ela sustentável, ratificando

nossas razões para a contratação dos serviços.

Secretaria Municipâl de Assistência Social: Considerando que o auxílio funeral é um benefício

eventual com todas as normalidades garantidâs em lei 8.742/L993, contemplado no rnunicípio conforme

alei 277 /2017. Esse beneficio é de extremâ importância desse âtendimento social para todo o município,

principalmente porque atende, de forma responsável e humanizada as famÍlias carentes, que se encontrã

em nível de baixa pobreza, discriminadas socialmente, haja vista não possuírem condições financeiras

para terem una vida digna, quanto mais ter condições para oferecer aos seus familiares falecidos, um

serviço funerário adequado

2. IUSTIFICA-TIYÀ

3. FUNDAMENTAÇAO LECAL

llua dà Iüo lcnnclho l)l Ccnro I'nr t0rl. L'UP:63i2{r)íXl l.ldor.tdo do Cârâjá§,lr\
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3.1. A contratação, objeto deste Termo de Ref'erência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais

ne 10.520/2002 e ns 8.666/L993, e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e

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

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

5.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.

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

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

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

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

no prazo de seus vencimentos.

6.1- O Prazo de Visência será de até l2Gloze) meses. a partir de sua data e assinaturas prorrogável

nos termos da legislação Vigente.

7,t. 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.

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

sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

fs(:ro§,íl rii.r: "f}lirs quü. lc,(k)í, f*rr§,:3 sJ ${JrSâ$}. {t ,"}Í"1c Cr-1 .§ârvflí}Â'í{i$,' í$lal

Rua da Rio vennelho'01 - CcnlÍo - km l00. CEP: 68524-000 -- Eldorado do Carajáv'PA

t FUNERAL COMPLETO PARA ADULTO, URNA POPUIAR, ORNAMENTAÇÂO

(FLORES, VÉU, ACRTLON, ATCODÃO), VELAS E CASTIÇArS, ROUpA COMPLETA

SIMPLESJ

UND 75

2 FUNERAL COMPLETO PARA ADULTO OBESO. URNA POPULAR,

oRNAMENTAÇÃo (FLoREs, vÉu, acRrr,oN, AlcoDÃo), vELAS E cASTrÇArs,

ROUPA COMPLETA SI MPLESJ

UND 10

3 FUNERAL CoMPLETo PARA CRIANÇA. URNA PoPULAR, oRNAMENTAÇÃo

IFLORES, VÉU, ACRILON, ALGODÂO), VELAS E CASTIÇAIS, ROUPA COMPLETA
STMPLESJ

U NI] 40

4. TRANSLADO ENTRE ESTADO BRÂSILEI ROS IiM 50.000
J TRANSLADO ENTRE MUNICIPIO DO ESTADO DO PARA E ELDORADO DO

CARAJÁS/PA.

KM 30.000

6. TRANSLADO ENTRE REGIOES DO MUNICIPIO DE ELDORADODO CARAJAS.PA KM 8.000
7 EMBALSAMAMENTO UND 30

B, ATENDTMENTO COM URNA POPULAR ADULTA. [ÓBrTO CONFTRMADO COVTD

1el
UND 30

4. Dt§CRrÇÂO

Np DE§CRIçÃO trJNID. QUAN .

6.

?; DASOBRI6ÂçÔ§§ DA CONTRÂTÁDA
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7.3. Durante a Vigência do contrâto, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e

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

compra/requisição do Setor solicitante.

7.4. Responsâbilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabâlhistâs, previdenciários, comerciais,

fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro pâra garantia de pessoas e

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

qua isquer comprovantes de paga m ento e quitação.

7.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art.70 do Código de Processo

Civil, r.ro caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações

trabalhistas contra a Contrat nte.

7,6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal

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

Previdenciárias.

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

empregado cuja permânência seja por ela considerada inconveniente.

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

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

7.9. ManÍer, nâ direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,

integralmente, em todos os seus a[os.

7.10. 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.

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

7.12. Não prestar declarações ou informaçôes sem prévia autorização por escrito da C0NTRATANTE a

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

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

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

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

prazo de execuçào dos serviços;

7.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;

7.16. Indenizar quaisquer danos ou pre;uízos causados à Prefeiturâ ou a terceiros, por ação ou omissão

no fornecimento do presente Contrato.

7.17. Prestar as informações e esclarecinrent0s sempre que solrcitado.s pela Contratante.

.,..jrir.:.., r r.r. i: i:, r .,1i;-,,"r. ,, L.1,,
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8.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrâto ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com

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

8.2. Assegurar os recursos orçâmêntários e Íinanceiros para custear a prestação.

8.3. Acompanhar, controlar e avaliar â prestação, através dâ umdade responsável por esta atribuição.

8,4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a

Contratada, bem como sejam mantidas todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na

prestâção.

8.5. Serão considerados para efeito de pagamento os seffiços efetivamente executados pela Contratada e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

9.1. Á disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação

é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado do Carajás, 06 de.ianeiro de 2023

]1AGO
PEREIRA

CO5TA

26247
194

n

ri.,i),:ll:,r'n Ír |rr.i.irij,!.1.:,'r ir !11)liÍ"rr Írrirr.:.r t;:§.rr'rr I. i,.li.
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ANEXO I - PROPOSTA rrE PREçOS (MODELO)
PREGAO ELETRONICO I

ssssÂo púsLrca, ---- /---- /zoz3, Às ----u----rrrrN t---, HoRAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAT DE
IDENTIF DA PROPONENTE

ITEM rsRncrrrcaçôrs IIND QU'T.
VALOR

trNruÁnro ns
VALOR

TOTAL RS

A empresa: declara que:

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

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

embalagens adequadas.

o Validade da proposta:

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

desse processo,

r Que não possui como sócio, gerente e direbores, servidores da prefeitura municipal de

companheiro ou pârente até terceiro grau.

,ea inda cônjuge,

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

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

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

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

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

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadâs as propostâs que apresentárem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

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

licitantes.

i$É)r*§ 4tJi}: "&,:fr* Çt ,,"] f{X§ i rt"rt;r:: g s*r$Or:t. $ ,'}x,? í,''(3 §f,\t't}§ í{:.r: isfa}.

Rua da Rio vennelho " 0l Ce,ntro - km 100. CEP: 68524-110{l Eldorado do Cara.iásiPA

dias.

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM N

ENDEREÇO:
BAIRRO CIDADE
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FÂX:

CONTATO DA IICITANTE; TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE CONTA BANCARIA DA LICITANTE
Nq DA AGENCIA:
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ANExo II _ DECLARAÇÀo DE sUIEIÇÀo Às coNDIÇÔEs ESTABELECIDAS No EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE
FATos supERvENtENTEs tMpEDITIvos DA HABturAçÃo

pREcÂo ELETRôNtco Ne xxxx/zoz3-sRp

A
PREFEITURA MUNICIPAI, DE /UF
O(A] PREGOEIRO[A) E EQUIPE DE APOIO

, portador do RG

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

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

licitador quanto à qualificação apcnas das proponcntes que tenham âtendido às condições estabelecidas no edital e

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

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

que comprometa a idoneidade da proponen te nos termos do artigo 3 2, parág raío 2e, e artigo 97 da lei ne 8.666, de

21. dejunho de 1993, e âlterações subsequcntes.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPI.IJ

, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

em,_de_2023.

rrcíQr.itrar -Ê;a(}qua 
aa)§r( v.)ônr * 5o,l{rr.. i, »co cc.§fi,r*H!}Ê íer a§L.,
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ANExo III - MoDELo DE DECLARAÇÃo trtos rERMos Do INCISo xxxflI Do ARTIco 7s DA
coNsTrTUrÇÃo FEDERAT

pRscÃo ELErRôrulco Na xxxx/zoz3-sRp

IPAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPJ no por intermédio de seu representante legal o(al sr(a)

portador(al da carteira de identidade ne "............... e CPF ne............................, declara, para fins do

disposto no inc, v do arL ne 27 da lei ne 8.666, de 21, de junho de 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

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

emprega menor de dezessels anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze ânos, na condição de aprendiz ( J 
t.

Idata)

[representante legal)

1 Obsavaçâo: em mso afirmativo. assinalar a ressalva acima.

l.l.ilri{.}r,ii:l,i'i:j 'll!ijll í.iL,.'lr\i,'l ' !i'r{;,r: {- SLrli:(f,fl) ii f}i(iô í'r:: 5í1,\r'tr::.+. i.,Z;rIt''
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ANExo IV - DEcurneçÃo DE EtABoRAçÃo TnETENDENTE DE pRoposrA. [MoDEro)

pRncÃo rlnrRôrutco Ne xxxx/zoz3-sRp

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

fidentificação cornpleta da licitanteJ, para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Na

,{J{JX/2O23-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o arL 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne xxxx 12023-SRP, foi elaborada de

rnaneira 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 participan[e potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ns XXXX/2023-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne )OüX/2023-SRp

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

ELETRÔNICO Ns XXXX/2023-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX /?,023-SP(P quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ETETRÔNICO Na ,OOOUaOL3-SRp não

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2023-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ETETRÔNICo Ne )(t(xx/zoz3-SRp não

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

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

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

para firmá-la.

DE ........ . DE 2023.

REPRESENTANTE LEGAL

Jscrn).{ 41,r.J 
-F§,"u qtJ{: lc,{rr,s yÊ-Jt}r}}. r} s$rbori) . $ t}}r}Õ C{: SfNtft}R íê-, istâ
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§[dõ]iido
do Carajás

ANExo V. DECLARAÇÃo Do P0RTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo PoRTE)

pREcÃo ELETRôNIco Ns xxxx/2o23-sRp

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

,o 11fXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representãnte legal], portador da carteira de identidade

,o 1X1'1üJ, inscrito no CPF sob o no 1X}cfiJ, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do arl 3e da lei complementar ne 123 de 14 de

dezembro de 2006 estando apta a fruir os benefícios e vantâgens legalmente instituÍdas por não se enquadrar em

nenhuma clas vedaçôes legais impostâs pelo § 4e do art. 3e da lei complementar nq 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins da LC 123/2006 e s\as alterações, sob as penalidades destâ, 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 § 4q do arl

3e cla lei complementar ns 123/06 alterada pela LC 147 /20L4.

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

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

das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3q da Iei complementar ne 12 3/06 alterada pelaLC 147 /20L4.

observações:

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

123,de 14 de dezembro de 2006;

. â não apresentação desta declarâção será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos teunos da LC n e L?3 /2006, ou a opção pela não uülização do direito cle tr atamento diferer)ciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: )Ofi.)üX.X)ü-)fi

CRC:

>.;i:.:.;J;', i-.,.r!tl,: '.\r.-ttr;,rr { airrl].:l'r. ir lr!:il r:.: 'iar^;ii,')!ir 1-" it;li

IlLn da Iiio \erorolho' \)l CCn1ro lnr Iol. Clrll': ólt52.i-000 I:ldorsdo do Carâiâc,rl'A
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ANExo vt - DECLARnçÃo or TDoNEIDADE

Ao REDIGIR A rRESENTE oEcl,aReçÃo, o pRopoNENTE osvnRÁ UILIZAR ronuuúRto coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

pRrcÃo r LstRôtuco Ne xxxx/zoz 3-sRp

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

-/UF

0(A) PREGOETR0[A) E EQUTPE DE ApOrO.

A empresa ...., inscrita no CNPf nq por intermédio de seu representan[e legal o

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

recebido do municÍpio de uí ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em

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

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, _ DE __ D82023

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEr. r Cerl

I$Êrrls4.r,,i,"p,i,,§$li{,'k}Jairellr:r':l *:s*i§rlrr. i,,tlriroíJú.Sf&}lr}Êfe,-lírlr:.

Rua da Rio vennelho " 0l -- Ceutro '. knr l0ü. CEI,: 68524-ô00 , Eldcnado do Carajáv'PA
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ANExo ur - DECLARAçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABtLtTAçÀo. (MoDELo)

pREcÂo ELETRôNlco Ne xxxx/zoz3-sRp

.....................(razão social da empresal, CNP, neA ......................... localizada à .........,.....,.,..........................

declara, em conlormidadc com a Iei ne 10.5?0/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

F - pREGÃo ELETRôNICo Ne xxxx/2023-certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

.': r.,,r,'i ' â ,;. ;rr . lr ,;..' r,r;1;, ' - i,ilrJ|r 3l]rara.:irJaiiii,,rri'l,, rri,

Ruadâ lüo vrnnelho 0l Cenlro knr I0t). CIil']: 6tsj2"1-,,(l(r flitorrdoilo CârntáJ PA

__ EM, _ DE _ DE 2023.
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ANEXO VIII oE rrrÃo vÍwcut o cou óncÃo púnrrco

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

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

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

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

D82023

(ASSINATURA DO RESPONSÁVUr, E Crnl

DEEM,

{-to§s ";íi ilii: "&ir"c Ql,? lôdâ: vcjr:r:r *r s<tl$otn.. o Bt{:io ílL} Sfr\ff{)Ê íp"7 r,§Ía
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ANEXO IX MTNUTA DA ATA DE REG|STRO DE PREÇOS DE PREçOS Ns
PREGAO ELETRONICO NS

Aos dia(s] do mês de 

-dc 

três mil c vinte e dois, 0 Município de Eldorado dos Carajás, através da

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

publicada no D.O.U. de 18 de iulho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ne 7,892, DE 23

DE JANEIRO DE 201,3, DECREI'O Ne 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

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

OBJETO: Sistema de registro de preço para eventual e futura contratação de empresa

especializada em serviços funerários, para atender a secretaria Municlpal de Assistência Social e

Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificaçôes e quântidades discriminadas neste

Termo de Referência.

tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi classificada(s) ent prirreiro Iugar

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 Caralás, de acordo com a

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

XXXXXXXXXXXXXX)ü)0fiXXXX; C.N.P.f, 60 XXXXXXXTOüXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr[a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. ne XXXX)(XXXXXX e R.G. ne )L\XXXXL\XXXXXXX

USULA SEGUNDA . DA VALIDADE DOS PREçOSc

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 1-2 (dozel meses contados a partir dâ sua assinatura,

durant€ a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses preüstas nos

artigos 17 e 18 do Decreto ne 7.A92/2013 e devidamente comprovadas as situações preüstas na alínea "d" do

inciso ll do art. 65 da Lei ng 8.666/1993.

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

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

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

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

fornecimento em igualdade de condições,

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

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

condições estabelecidas, ncando sureito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

.,t.t.,1.. t,,..r.r., r." :.-rrr.r ....-r,l),r,.: .i,|;i(..:., .,jr;rr,')i,,i..,.ti

Iina dâ Ítio \crrnclLo ()l Ccnlro krr loil- CIll' 63524- ti(] I..l\lorrdo Jo Câraiâs I'A

ITEM f,sPEclFrcAÇÕEs T]ND QUT.
VALOR

TOTAI, RS
VALOR

UNITÁRIO RS
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cúusuLltgncHRÂ- DA urlllzAÇÂo DA ATA DE REGrsrRo DE pREços

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

Municipal quc não tcnha participado do certame licitátório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que

devidamente comprovada a vantagem.

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

uso da presente Atâ de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto âo Contratante, para que êste

indique os possíveis Íornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classiíicação.

Parágrafo segundo Caberá ao fornecedor beneÍlciário da Âta de Registro de Preços, observadas as condições nela

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

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

Parágrafo terceiro: As aquisiçôes âdicionais por outros órgâos ou entidades não poderâo exceder, por órgào ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitaüvos registrados na presenteAtade Registro de Preços.

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

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

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

cúUsULA QUARTA . Do LocAL E PRAzo DE ENTREGA

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

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

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do municÍpio.

CLÁUSUUI QUINTA. DO PAGAMENTO

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

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

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

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

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (fisico -fi nanceiro] deterrninado

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

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

disponi bilidade orçamentária.

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

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

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

encargos socidis instituídos por lei.

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

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

desacordo com as especificaçôes apresentadas e aceitâs.

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

'rr"...i r. r'A -., \lr. :ii :,r f!::r.:,': ...1r1)rr", :r ri:i r. .. rii.r:.'ia i.., \l:

RLra du lüo \§nnelho ()l C L'nlr(r [n] l(x.CFJ) 6r-'l-000 ir.ldortdo do Crrâiâs l'A
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a multâs ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

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

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

pagamento.

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

100/o (dez por c€nto] de desconto sobre os valores disponibilizados.

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

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

Eldorâdo do Caraiás entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcelâ, será a

seguinte:

EM=ÍxNxVP

0nde:

EM = Encârgos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = índice de compensâção financeira = 0,0001644, assim apurado:

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

TX = Percentual da taxa anual = 60Á.

6.1 - A complnsação financeirâ prevista nestâ condição será incluÍdâ em fatura a ser apresentada posteriormente.

CúUSUIII SEXTA - DÀS CONDIçÕES DE FORNECIMENTO

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

serviços.

O tornecedor Íicará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a ügência destâ Atâ, mesmo que a

entregâ deles decorrênte estiver previstâ pâra data posterior à do seu vencimento, observando as normâs e

obrigaçôes constantes no Edital, no Termo de Referôncia e nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTTMA - DAS PENALIDADES

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

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

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

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

justificâtivas para o atraso, que só serão aceitâs mediante crivo da Administraçãoi

ll . multa d,e 0,7o/o (zero ürgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

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

máximo de 15 [quinze) dias corridos, uma vez comunicada oÍicialmente;

III - multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor do material não erltregue, no caso de inexecução total ou parcial

do obieto contrâtâdo, recolhida no prâzo de l5 (quinze] diâs corridos, contado da comunicâção oficial, sem

:a ; -r -i" t,-1.. '_i1;r;.',;irir';li
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embargo de indenização dos prejuízos porventura câusados ao contrâtante pela não execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prazos.

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

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

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

licitante que convocada dentro do prazo de validâde dâ suâ proposta, não fornecer ou prestâr serviços, deixâr de

en[regar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação lalsa, ensejar o retardamento da

execução do seu obicto, não mantiver â proposta, f,alhar ou fraudar na cxecução do obieto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

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

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

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

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

responderá a empresâ fornecedora pela suâ diferença, a qual selá descontada dos pagamentos deüdos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

ParágraÍo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradãs junto ao cadastro de fornecedores da

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO REA|USTAMENTO DE PREçOS: Quândo, por motivo supervenientê, o preço registrâdo

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

8,1 Convocar o contratado úsando à negociâção para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

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

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

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

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

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

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

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

8.7 Não logrando êxito nas ncgociações, o órgão gerenciador dcve proceder à revogaçâo da Ata de Registro de

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

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

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

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

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

majorâção de seus encargos.

í:1) ir, J.rllr|, 'l e.il)il'r :r|r:t.i.-r'l1l;r'ri'lin ;l!,
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8.10 Em caso de revisão, a alteração do preço aiustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

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

memória de cálculo a ser apresentâda pcla parte interessada.

8.11 Dentre os fatos ensejadores dâ reüsão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cuio

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

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

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

prazo de um ano,

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

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

ou após a finalização da vigência da Ata;

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

interessada;

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

âmbito, â previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA NONA- DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBIETO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruçôes, cabendo a verificação ao representante designado

pela contratante.

Parágrafo Primeiror Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

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

acompanhados das respectivas notas Fiscâis;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte formâl

l - Provisoriamente, no ato de cntrega, para efcito de posterior verificaçâo da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificaçôes constantes da proposta da empresa.

ll - Definitivamente, após a yerificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitâção, mediante a emissão do'fermo de Recebimento Definitivo assinado pelas pârtes em até 5 (cinco) diâs

úteis após o recebimento provisório.

CúUSULA DÉCIMA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

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

maior;

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

RuadâRiovennclho"í)l ContÍo km 100. CEP:63524 ()00 Illdorâdo do CârqiâsilÁ
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mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

. Por iniciativa do Ministério da Justiça quando:

. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipóGse deste se tornar superior àqueles prâticados no

mercado;

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

. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadasj

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

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

de Preços;

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

Registro de Preços ou nos pedidos delâ decorrentes,

cúUsULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUToRIZAÇÀO PARA sERvIçO E EMI§SÃo DAs oRDENS DE coMPRA oU

sERVrçOS

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

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

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

cúusutA DÉctMA sEcuNDA - Dos AcRÉscrMos E supREssÕEs

0 licitante registrado nâ Atâ de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àq-ueles registrados. em função do direito de acréscimo de aÍé 250/o (vinte e cinco por cento) de âcordo

com o § 1.4 do art. 65, da Lei ne 8.666/93.

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

t'azão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

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

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

CúUSULA DÉGIMA TERCEIRA - Dos PREços DOS LOTE DE FORNECIMENTO OU SERVIÇOS

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

Parágrafo Único: 0s preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,

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

CLÁUSULA DÉctMA QUARTA . DAS OBRIGAçÔES DO FORNECEDOR

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

regrstro de preços, sem prejuÍzo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da âtividade.

CLÁUSULA DÉcIMA QUINTA - DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

enh"ega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizâr a execução do obreto licitado por intermédio do fiscal especialmente

r,.r,.;i,i:, r'.:i:,:.'!i iiNr':.r,:.-)r":irl)}) r,lr.i.rtii (;í:i!rJr'ra 
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designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cúusulR oÉcrrue sExrA - DAS DrsposrçÕes FtNArs

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

1s lugar.

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

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

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desLa Ata de Registro de Preço na imprensa oÍicial, 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 iulgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firrnam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem,

Eldorado dos Carajás - PA, em de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ N'

CONTRATADA

de _.

l:i0/ü§ 4:t i'(r:'p{i"ü «lio kx*r.i ú*j*» r * s*rbârn. ü nldê *'L* sfNrt{}Ê íÊ.a r§lí}..

Rua da Rio vennelho'01 - Cenúo km l00, CEP: ó8524-(100 - Etduado do CarajávPA



*\.
Etdõtiiito

do Carqiás
PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. CPL

ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prcfeitura Municipal de Eldorado do Carajás, neste ato

denominaclo contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEPr 68524-000,

representado pelo Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social, e de outro lado a empresa

estâbelecida doravante

denominada simplesmente contratada, neste ato representada por portador da Cédula de

Identidadc n.o e CPF (MFl n.o celebram o presente contrato, do qual serão partes

integrantes o edital do Pregão Eletrônico n.e _/_ e a proposta apresentada pela contratada, suieitando-se o

contratante e a contratada às normas disciplinares das Leis ne 8.666/L993 e L0.520/2002, Decreto 10.024 de 20

de Setembro de 2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO OBIETO

1. o presente contrato tem como objeto: Sistema de registro de preço para eventual e futura

contratação de empresa especializada em serviços funerários, para atender a Secretaria

Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, conÍbrme especificações e

quanüdades discriminadas neste Temo de Referência.

1. Os preços dos serviços são aqueles constântes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$

ITE]VI ESPECTFICÀÇÕES IND QUT.
VÁLOR

UNITÁRIO RS
VÀLOR

TOTAI- RS

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

estimativoE não acarretando à Administração do contratante qualqucr obrigação quanto a sua execuçâo ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamenüiria: XXX»Ory\y\yü)fi

CLÁUSULI\ TERCEIRA. DOS PRAZOS

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

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados pâra execução

CúUSULA QUARTA . DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundam€nto na Lei

ne 10.52 0, de 17 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setemhro de 2 019.

CúUSULA QUINTA - DA EXECUçÂO DO CONTRÁTO

-:i,r.) jr,: ;:t,r.rarr'r.r;i,,.!,a'r,r .:.:,rre,),:'rjL.).irla\r].l;rj..;,iir,
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1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuâis e pelos

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

disposições de direito privado, na forma d o artigo 54 da Lei n.e 8.666 /9 3 conrbinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

cúUsULÁ sExTA. DA vIGÊNCIA E DA EFIcÁcIA

1.. A vigência deste contrato será / à/ _, contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o úitimo.

2. 0 Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do art. 57, inciso IV c/c artigo 65 da Lei

Federal ne 8.666/93 desde que satisfeitas âs exigências legais e regulamentareE previâmente justificadas.

CúUSULA SÉTIMA. Dos ENCARGoS Do CoNTRATANTE

1. Caberá âo contratante:

l.l - permiür acesso dos técnicos da contlatada às instalaçôes do conü'atante para execução dos serviços

constantes do objeto;

1.2 - prestâr as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos dâ contratadaj

1.3 - rejeitar qualquer serviço executâdo equivocadamente ou em desâcordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregâo elerrônico n." _/ _J
1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

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

pregâo n." _/_ e conforme cronograma dâ secretâria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio dâ secretaria de serviços gerâis

do contratante.

CúUSUIIT OITAVA. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contratada:

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

como:

â) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuiçôes;

dl indenizações,

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

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

porém sem qualquer vínculo empregatÍcio com o órgão;

r,í'ri).:li | ,:i-ritr, 'ii',. ,,ilr'l ,r'lr;)r'r lr,)rtil '.'. ilí'I;r. r','ii:r 'iii;
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'1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo subsütuir

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

contratânte;

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 decorrenle de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadâ por seus técnicos no

recinto do contratante;

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

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes resultantes da execução ou

dos materiais usâdos;

1.7 - refazer os serüços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1-B - usar a melhor técnica possÍvel para a execução dos serviços obieto deste contrato;

1.,9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria quais quer atraso reFerente a entrega desde fundamentado e justificado. Podendo

ser aceito ou não.

1.76 - riianter-se em compâtibilidâde com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

cúusuLA NoNA - DAs oBRtcAçôEs socrArs, coMERctAls E FtscAts

1. À contratada caberá, ainda:

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

legislâção sociâl e trabalhista em vigor, obrigando-se a sâldá-los nâ épocâ própriâ, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

1-.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estâbelecidas na legislação

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

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

contratante;

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

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

L,4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos nscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da sontratada, com relerência aos encargos estabelecidos no item anterior, nâo transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administraÉo do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

,i.-: . .r. r1 /-!ir,r 'i.{ .,r':..,-:.:tll;;rr',i r..jal!
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razão pelâ qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMÁ - DAS OBRIGAçÔES GERAJS

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

!,L - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do coneatante

durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

1,.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

préüâ autorização da Administração do contratantc;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa pârâ ã prestação dos serviços obieto deste contrâto.

1.4- Arcar com todas âs revisões duranle a garanüa.

cLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - Do AcoMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÂO

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

para esse fim.

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

serüços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassârêm a competência do representânte deverão ser solicitadas a

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

medidas conveniêntes.

4. A côntràtâda deverá manter preposto parâ representáJa durânte â execução deste côntrato, desde que aceito

pela adminisração do contratante.

cúUSULA DÉcÍlTA SEGUNDA - DA ATESTAÇÀo

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

contratânte.

cLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA . DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrâo por conta da Dotação orçamenüíria Própria

do(s) órgãos que compõe a Adminisüação Publica Municipal

CúUSULA DÉCIMA QUARTA. Do PAGAMENTo

1, Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentãrá a Nota Fiscal/Fatura no Setor Finânceiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situâdo na Rua dâ Rio vermelho s 01 - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de iiquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominâl ao fornecedor, até o 30e (trigésimo) dia útil contado da entrega dos docurnentos.

2, 0 contratante reserva-se o direito de recusar o pagâmento se, no ato da âtêstação, os serviços executados não

estiverem de âcordo com a especificação apresentada e aceita.

3. 0 contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratâda, nos termos deste contrato.

'r,ri).,ir.,i: lr,rt-,,?r...,rji,!'^,r:t,.,.!ijr!iir'r: i; r.i. .r í:.1 t[i;i/i:)l ,t..' riti
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4. Nenhum pagâmento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação quâlquer obrigação

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

de penalidade ao contratante.

5. O prâzo de pagamento da execução dos serviços será contado ã pârtir da clata finâl do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado qu€ a taxa de compensação [inanceira devida pelo conrrahnte, entre a data

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

seguinte fórmulâ:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

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

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

5.2 - A comirensação Íinanceira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

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

atestâda por servidor designado, conforme disposto no art 67 da Lei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garanüa por Tempo de Serviço - CRF.

CúUSULA DÉcIMA QUINTA - DA AITERAçÃo Do coNTRATo

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração, nos câsos preüstos na Lei n.q

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentaçào das devidas justificativas.

CúUSULA DÉCIMA sExTA - Do AUM ENTo oU sUPREssÀo E REAIUSTES

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

ou suprimido ato o limite de 25% [vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 7e e 2s, d.a

Lei n.e 8.666/93.

1.1- A contratada fica obrigada a aceit r,nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

Íizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultântes de âcordo entre âs pârtes.

1.3. Os valores contratados poderão ser reaiustados a cada período de 12 (doze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
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1,4. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado nâ secretaria de Finanças,

anexando documento que o jusl"ifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8e do artigo 65 da Lei

Federal nq 8.666/93.

1.5. Toda alteração de vâlor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei 8666/93 e demais

legislação vigentes, sempre motivada e justificada.

cúusulA DÉcrMA sÉTrMA - DAs PENALTDADES

l.0atrasoinjustificadonaexecuçãodosserviçosouodescumprimentodasobrigaçõesestabelecidasnocontrato

sujeitará a conrratada à multa de 0,5o/o (zero vÍrgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, âté o máximo de

l0o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do obieto deste contrâto, a âdministração do contratante poderí gârantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sançôes;

2.1- advertência;

2.2 - multa de 104/o (dez. por cento) sohre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

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

2.3 - suspensão temporária de participar em iicitâção e impedimento de contratâr com a Administrâção do

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

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

motivos determinantes da punição ou até que se.ia promovidâ a reâbilitâção perante a própria âutoridade que

aplicou a penalidadq que será concedida sempre que a contrâtada ressarcir a administração do contratante pelos

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

3. Pelos motivos que se seguem, pr incipahrrente, a contratada estará suieita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusular

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

3.2 - pela recusa em substituir qualquer malerial defeituoso emprcgado na execução dos serviçot que vier a ser

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

e

3,3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitâdo caracterizada se a medida não se efetivar no

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

4. Além das penalidades citadas, â contratada ficará sureitâ, ainda, ao cancelamcnto de sua inscrição no cadastro

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

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelâ administração do

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

penalidades mencionadas.
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6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratâr com a

Administração do conLratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contraLar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA - DA REscIsÂo

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 daLei

n.e 8.666/93.

t.t - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a arnpla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1. - determinada por ato unilateral e escnto da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.s 8.666/93, notificando-se a contratada corn a antecedência mínima de 30

ftrinta) di as corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratânte; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

CúUSULA DÉcIMA NoNA - DA vINCUIÁçÃo Ao EDITAL E Á PRoPoSTA DA coNTRATADA

').. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-l - 
e aos termos das propostas da

contratada.

cúUSULAVIGÉsIMA - DO FoRo

t. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o prescnte contrato em 03 [três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contralada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldoraclo dos Carajás - PA, em _ de 2021

CONrIITA1"{NTE CONTRATADA

TESTEMUNIIAS

)
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