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o MuNrcÍpro DE ELDoRADo Dos cARAIÁs, ToRNA púBlrco, nARA coNHECTME*r, #:'iil'rr*rrroror,
euE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZAR{ HcrreçÃo, PARA REGISTRo DE pREÇos NA MoDALIDADE
pRrcÃo, NA FoRMA nlErRôrutcA, coM cntrÉRIo DE IULcAMENTo MENoR pREÇo poR ITEM, Nos
TERMOS DA LEI NA 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, DO DECRETO Ne 7.7+6, DE 05 DE IUNHO DE 2012, DO DECRETO N" 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO Ne 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSTDIARIAMENTE, A LEI Ne 8.666, DE21
DE fUNH0 DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAI. LEI COMPLEMENTAR No 123106 E

147 /2014, SUBSIDIARIAMENTE, rELA LEi Ne 8.666193 E DEMAIS LEGISIAçÃo, sos es corriuçÕrs
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e

monitoramento de dados gerados ou üansferidos diretamente para a página eletrônica
wwly.oortaldecomoraspublicas.com.br. 0 servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e iulgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruÍdo a autoridade re ,la e a homolo

DAS E ESCLIIRECIMINTO
DATA FINAL DAS PROPOSTAS:

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
SESSÃO pÚgLICa:

LOCAL:

2. DO OBIETO.

0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Sistema de registro de preço para

aquisição de combustível em abastecimento em postos locais para atender as necessidades de diversas secretarias

municipais e de diversos fundos do municipio de Eldorado do Carajás tle acordo com as especificações contidas

neste termo de referência. O critério de julgamento adotado será o m'nor preço do ITEM, observadas as exigências

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. DO R§GISTRO DE PREçOS.

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

constam da minuLa de Ata de Registro de Preços
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4. DO CREDENCI,AMENTO.

4.1. 0 Credenciamento é o nível básico do Regrstro Cadastral no PORTAL DE COMPRÁS PUBLTCAS que permite a

participação dos interessados na modalidade LICITATóRIA PREGÂO, em sua F0RMA ELETRÔNICA.

4.2. 0 cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio rytttw,portoldecoprnraspublicos,ca,n.br:

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

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica parâ realização das transaçôes inerentes a este

Pregão,

4.4. 0 Iicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente p€las transações e[etuadas em seu nome, assume como

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

representante, excluída a res ponsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora dâ

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

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

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgâos 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

habilitâção

5. DÂ PÁRTICIPâçÂO NO PREGÂO,

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cuio ramo de atividade seia compatível com o obieto destâ

licitação, e que estejam com Credenciâmento 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 nq 11.488, de 2007, para o microempreendedor

individual- MEI, nos Iimites previstos da Lei Complementar ne 123,de2006.

5.3. NÃo PoDERÃo PARl'lclpAR DESTA Lrcn'AÇÃo os TNTERESSADoS:

5.3.3. Proibidos de participar de Iicitações e celebrar contratos administrativos, na [orma da legislação vigente;

5.3.4. Que não atendam às condiçõcs destc Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.5. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brâsilcom poderes expressos para receber citâção e

responder administrativa ou j udicialmentej

5.3.6. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9a da Lei ns 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 Civii de lnteresse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ne

7 46 / 20 1-4-T CU -Plenârio).

5.4. Como condição para participação no pregão, a licitânte assir,alará "sim" ou "não" em campo próprio do

sistema eletr'ônico, relativo às seguintes declarações:
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5.4.3. Que cumpre os requisitos estabelecidos no arügo 3o da Lei Complementar ne 123, de 2006, estando apta a

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

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

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

5.4.3.8. Nos itens em que â pârticipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte, a âssinalâção do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitânte não ter direito ao tratâmento

favorecido preústo na Lei Complementar nq 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

5,4,4, Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexosj

5.4.5. Que cumpre cs requisitos p2ia a l1âbiiitaçãc oefnidcs no -]iitêl e que â prcposta apresentacia es'é em

conlormidade com as exigências editalícias;

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

ocorrências posteriores;

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

16 anos, salvô menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ârtigo 7', XXXlll, da

Constituição;

5.4.8. Que â proposta [oi elaborada de íorma independente, nos termos dâ Instrução Normativa SLTI/MP ne 2,

de 16 de setembro de 2 009.

5.4.9. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1q e no inciso III rio art 5s da Constjtuição Federalj

5.4,10. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. funto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edibl.

6. DA APRESENTAçÂO DA PROPOSTA E DOS DO{UMENTOS DE HABILITAçÂO.

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

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

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

envio dessa documentação.

6.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso c senha.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ternos do art 43, § 1q da LC nq 723, de 2006.

6.4. Incumbirá ao licitante acompânhâr âs operâções no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexào.
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6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os docurnentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

somenLe ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

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

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

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

DOS SEGUINTES CAMPOS:

7. 1.3. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

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

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

inscrição do bem no órgão 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 alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.

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

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

públicas, quando participarem de licitações públicas;

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

[anLasia que venha indicar a mesma.

B. DAABERTURA DASESSÃO, CLASSIFICAçÂO OnS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE |ÁNCES. i 
,

B.l-. 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, desclassiÍicando desde logo aquelas que não estejam

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

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

8.2.+. A desclassificação será sempre f,undamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

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

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

de Iances.

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

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

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

B.5.3.0lancedeveráserofertadodeacordocomoüpodelicitaçãoindicadanopreambulodesteedital.

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

regras estabelecidas no Edital,

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

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02 Dois centavos.

8,9, O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

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

descartados pelo sistemâ os respectivos lances.

8.10. Será adotado para o envio de lances no p1sgáo eletrônlco o mo em que os

licitantes apresentârão lânces públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

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

sessão pública.

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

sucêssivâmente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogaçâo, inclusive no caso de lances

intermediários.

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

automaticamente,

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

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

consecução do melhor preço.

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

pelo(a) Pregoeiro(aJ,

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

primeiro.

8.16. D'{ranle o lranscurso da sessãc pÍbli:a, cs iicjtantes serãc rrlcr;--adcs, en'l tempc real, dc valor dc mencr

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

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

ls.r,os.tl aar 'P€.v cx.l i{'.L i vflí,x a Jêrbor, t, »jco ío sé:NHCâ ief, §lo '
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8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persisür por tempo superior a dez minutos, a

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

participanLes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

htto:l/www.uortaldecomrraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

será reiniciadâ somente após decorridas vinte e quâtro horas da comunicação do fato pelo[al Pregoeiro(a) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

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

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

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

assimcomodasdemaisclassificadas,paraofimdeaplicar-seodispostonosarts.44e45 daLCne 123,de2006,

regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 20L5.

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

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

primeira colocada.

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

desernpate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cincoJ minutos

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

8.23. Caso a microemoresa ou a empresa de Deo.ueno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

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

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

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

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

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

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

conforme regulamento,

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

só poderá haver empate entre propostas iguais [não seguicias de lances], ou enrre lances finais da fase fechada do

rnodo de disputa aberto e fechado.

8.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no ArL 34,

§ 20, da LEI Ns 8.666, de 1-993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

8.27.3. Produzidos no país;

8,27.4. Produzidos por empresas brasileiras;
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8,27.5. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

A.27.6. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

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

previstas na legislação.

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

ernpatadas.

8.29, Encerrada a etapa de envio de Iances da sessão pública, o[a) pregoeiro[aJ deverá encaminhar, pelo sistema

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

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

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

8.29.4. O[a) pregoeirofa) solicitará ao licitante melhor classiÍicado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

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

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

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

9. DA ACEITABITIDADE DA PROPOSTA VENCEDORÁ.

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

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

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

70.024/207e.

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

fixado [Acórdão ns 1,455/20L8 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestâmente inexequível do produto

(cinquenta por cento )art ,$8, inciso II, 1'a lei: 8666.

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

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

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

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

totali dade da remuneração.

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

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

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

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

no mínirno, VINTE E QUÁTRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada ern ata;

9.5. O(a) Pregoeiro(al poderá convocar o licitanle para enviar do:umento digital complementar, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
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9,5.3, 0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(aJ por solicitação escrita e lustificada do

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

9g Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

9.5.4.7. Os licitantes deverâo colocar à disposição da Administração todas as condiçôes indispensáveis à

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em Iíngua 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, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

a sua continuidade.

9.8. O(â) Pregoeiro(al poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contrapropostâ ao licitante que

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

condições diversas das previstas neste Edital.

9.8.3. Também nas hipóteses em que o[a) Pregoeirofa] não aceiter a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitânte para que sejâ obtido preço melhor,

9.8.4. A negociação será realizada por meiô do sistema, podendo ser acompânhadâ pelos dêmâjs 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 novâ vedficâção, pelo sistema, da

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

antes estabelecida, se for o caso,

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

obscrvado o disposro neste Edital.

10. DA HABTLITAçÃO.

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

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

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no cert me ou a futura contratáção,

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

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 Ir"viflv.po rtr ld atra nsparencia.gôv. br/ J;

10,1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa mantido pelo

Conselho Nacional de fustiça (',uvlv.cn j.iu s. hr/ improbldade ,adnr /,:onsultar leqLrerido.php ).
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10.1.6. Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

h ttps-.:/ /contâs.tcu.gov.br/ords/ Pp= 166{.lr.J iL}

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

maioriuário, por força do artigo 12 da Lei n' 8.429, de L992, que prevê, dentre as sanções impostãs ao

responsável pêlâ práticâ de ato de improbidade administrativâ, a proibição de contratâr com o Podêr Público,

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

1O.1.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

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

Relatório de 0corrências Ímpeditivas Indiretas.

L0.1.7.A. A tentâtiva de burla será verificada por meio dos vÍnculos socieúrios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

10.1.7,9. O licitante será convocado pâra mânifestação previamente à sua desclassificação.

10,1,8, Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição

de parücipação.

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

Íicto, preüsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ne 723, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente,

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

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

econômica financeira e habilitação técnica.

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

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

deste Município, declarando assim o vencedor, sendo-lhe homolcgado o objeto deste certame pela Pr€feita

Municipâl que procederá posteriormente com a homologação do processo licitâtório.

10,1.10. É dever do licitante aLualizar previamente as comprovações constântes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentâção da propostâ, a respectivâ documentação atualizâdâ.

2,3,3. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelâ Pregoeirâ lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ôesJ

válida(s), conforme art 43, §3q, do D ecrero !0.024, de 20L9.

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

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminháJos, em formato digitâl,

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

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

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
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o Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permiüdos.

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

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

comprovadamente, forem emitidôs somente em nome da matriz.

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

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

contribuições.

o Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, â documentâção

relacionadâ nos itens a seguil para fins de habilitação:

!o.2. HABTLTTAçÃO |URÍDICA:

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

lunta Comercial da respectiva sede;

10,2.4. Em se trâtándo de microempreendedor indiüdual - MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Indiüdual - CCMEI, cuia aceitâção Íicará condicionada à verificaçâo dâ âutenticidade no

sítio@;
10.2.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individuai de responsabilidade limitada - EIRELI: âto

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

sede, acompanhado de documento pessoais com fotos comprobatório dê seus administradores;

10.2.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercânüs onde opera, com averbação no Rêgistro onde

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

1.0.2.7. No caso de sociedade simples: inscrição do âto constitutivo no Registro Civil das Pessoâs Jurídicas do

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

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

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas lurÍdicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o arl 107 da Lci na 5.764, de 1977;

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

10.2.10. 0s documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva;

10.2.LL. Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pelã

iunta comercial do estado da empresa;

10,3" REGULARIDADE FISCAI- E TRÂBALHISTA:

10.3.3. CNP[ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas juntamente com o qSA, conforme o casoj

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

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradori a- Geral d

.:...,a::..1, l,r.:a,!;., i(1): rrri:.ij...ii",ri.r.:r' (r'r;aa.t.: i! r rri:r:; ;ar, .,irl

RudddRiov€r'nell,oôo1 tert{L} kllr loo,CEP 68524.i-,oo EldorddoduCdrdjáíPA



§ldtirfâilo
do Carajás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARÂ'AS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO . CPL

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

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portâria Conjunta np 1.75L,

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

10.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garanüa do Tempo de Serviço (FGTSJ;

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

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

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ns 5.452, de 1e de maio de 1943;

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

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

empresa for sediâdâ;

10,3,8. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa iunto aos Tributos

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

for sediada;

1.0.3.9. Certidão negativa iunto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos

do município ou pelo site. https://eld orad od ocarajas-

pa. nobesis teoras,com.irr/ tributos/d ocument validator,/new#. a mesma também poderá ser

solicitada através do E-mail: tributos@eldoradodocaraias.oa.gov.br.

10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

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

pequeno porte deverá âpresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovâção de regulâridade

fiscal, mesmo que esta apresente alguma rcstrição, sob pena dc inâbilitação.

10.4. QUALTFtCAçÃO eCOruÔUICO-FINANCEIRÁ.

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

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, dâtâdo dos últimos 30 [trinta) dias, ou que

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

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

últimos 60 dias;

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

60 dias;

10,4.6. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

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

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

[três) meses da data de apresentação da proposta;

10,4.6.7. No caso de empresa constituídâ no exercício social vigente, admite-se a apresentâção de balanço

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

10.4.6.8. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social,
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1,0.4.6.9. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nq 5.764, de 1971., ou de uma declaração, sob as

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

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

70.4.6.17. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

L0,4.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

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

das fórmulas:

Aüvo Circulante + Realizável a l,cngo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Aüvo Circulante

LC = Passivo Circulante

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

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

Administraçãe, e, a critério da autoridade cornpetente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de

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

10.5. QUALTFTCAÇÂO TÉCNrCA.

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

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

quanto ao nível de atendimento e qualidade.

10.5.2. CertiÍicado emitido pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, dentro do período de vigência;

Regrstro/Certificado de revendedor, emiüdo pela Agência Nacional do Petróleo - ANP;

10.5-3. Licença de Operação - LO, emitida por órgão ambiental competente, no âmbito Municipal ou Estadual da

sede da licitante;

10.5.4. Declaração que se compromete a fornecer combustível em posto próprio na sede do município de Eldorado

do Carajás,

DEMATS DOCUMENTOS OBRTGATÓRIO IUNTO A HABTLTTAçÃO f URÍD|CA

Proposta de preços; fapresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitação; [apresentar em papel ümbrado da empresa).
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Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7a da constituição federal; [apresentar em papel timbrado da

empresaJ.

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

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

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresa).

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

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

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

todas as dernais exigências do edital.

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

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

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

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

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

quando requerida pelo licitante, median[e apresentação de justificativa.

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

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

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

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

10.1-0. Será inabilitado o licitanLe que não comprovar sua habilitação, seja por não apresenLar quaisquer dos

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

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

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, preüsto nos arügos 44 e 45 da LC nq 123,

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

L0.12, Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado

vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

11.1.3, Ser redigida em língua portuguesa, digitada, ern uma via, sem emendas, rasuras, enErelinhas ou

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

1L,1,.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência dr-r licitante vencedor, para fins de pagamento.
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77.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

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

11.2.3. Todas as especificações d«r clbjeto contidas na proposta, tais como marca, rnodelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

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

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

1l".3.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

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

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

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

desclassificação.

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

corresponda às especificaçôes ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante,

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

disponÍveis na internel, após a homologação.

11.7. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

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

iuntamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo o lotes dos itens vencido.

11..8, A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

12. DOSRECURSOS.

1,2.1". Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização íiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma rnotivada, isto é, indicando contra qual(isJ

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

72.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro[a) verificar a tempestividade e a existência de rnotivação

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

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

de admissibilidade do recurso.

t2.2.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

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

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

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

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista in:ediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.
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Edital.

13. DA

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

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

REABERTURA DA S§SSÃO 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 seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repeüdos os atos

anulados e os que dele dependam,

13.1,.4. Quando houver erro na aceitação do preço meihor ciassificaclo ou quando o licitante declarado vencedor

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

trabalhista, nos termos do art. 43, §to da LC ne L23/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

proced i mento licitatório.

L3.2.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

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

t4. DAAD| UDICAçÃO E HOIT,|OLOGAçÂO.

U.l A ob;elo C-at^tçii;-çãc se:á a4i-,;N:;adc ao licltai:ie declaradc -;';::ceCor, pcr ato Cola] Pregoeirc{aj, casc não

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

14.2, Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praücados, a autoridade cornpetente homologará o

procedi mento I icitatório.

15. DA GARANTTA DE EXECUçAO.

1"5.L. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

L6.1, Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 ICINCO) 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.

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

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

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

contar da data de seu recebimento.

L6.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do

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

sofrera sanções adnrinistrativas conforme a lei.
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17. DO TERMO DE CoNI*ÂTO OU TNSTRUMENTO EQU|VáLENTE. 
l

17.L, Após a homologação da licitação, em sendo realizada â contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

17.2, 0 adjudicaLirio terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para

assinar o Termo de Contrato ou aceitâr instrumento equivalente, conforme o caso [Nota cte Empenho/Carta

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

Edital.

17,2,3, Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivâlente, a Administração poderá encaminhá'lo para

assinâtura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postâl com âviso de recebimento (AR) ou meio

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

L7.2.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual perÍodo, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de qu e:

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

disposições da Lei ns 8.666, de 1993;

1-7.3.4. A ccntr:atada se vircula à sua prcpcsta e às orevisões contldas no edital e seus anexos;

1.7,3.5, A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 dâ Lei ns

A.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 dâ mesmâ Lei.

17,4. O prazo de vigência da contratação se cnccrra no final do exercÍcio financeiro da assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

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

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, otrservado o disposto no art. 29, da lnstrução Normativa ne

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6q, Ill, da Lei ne 1-0.522, de 19 de julho de 2002, consulta próvia ao

CADIN,

L7.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

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

17.6.3. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perãnte o cadastro no

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

17.7. Nâ âssinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigidâ a comprovâção das condições de

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

de registro de preços.

17.8. Na hipótese de o vençedor da licitação não comproval as condições de habilitação consignadas no €dital ou

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuÍzo da aplicação das
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sanções das demais cominações Iegais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

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

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

18. DO REATUSTAMENTO EM SENTIDO GEPÁL

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

Referência, anexo a este Edital.

19.DoRECEBIMENToDooBIEToEDAFIsCALIzAçÃo.

a. 0s critérios de recebimento e aceitação do objeto e de Ílscalização estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

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

21. DOPAGAMENTO.

; As regras ,.".r, do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referênciâ, anexo a este Edital.

22. DAS SANçOES ADMINTSTRATIVAS.

3.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns L0.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

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

dentro do prazo de validade da proposta;

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

22.1.5. Apresentar documentação falsa;

22,1,.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.L.8. Não mantiver a proposta;

22.1..9. Cometer fraude fiscal;

?2.7.70. Comportar-se de Inodo inidôneo;

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

f uízo da Administração, à multa moratória de 0,5o/o (meio p«:r centr) por dia de atraso, até o limite de Llo/o (dez

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

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

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

as multas previstas.

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

sanções administrativas, nos termos do artigo Ns 87, da Lei Nq 8.666193:

o Advertência por escrito;

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

do contrato;

o Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar cont a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Carajás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

i:irrltls 4l 3íl "p{:r úr qli.r ío({ri s r'§J(}J]} ír $í}ii}(:}i;! i: rrttkr its .§§§.$S& is: §Í(}
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iustificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 fcinco] anos;

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

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

penalidâde, de âcordo com o inciso IV do art. Ne B7 da Lei Ne 8.666/93, c/c art. Ne 7s dâ Lei Ne 10.520/02 e art Ne

14 do Decreto Ns 3.555/00.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, a contar dâ ciência da

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

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

21.5. Serão publicadas nâ Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstâs neste editâI, inclusive â

reabilitação perante a Administração Pública.

2l-6- DA FRÁUDE E DA CORRUPçÀO - Os licitántes e o contratado devem observar 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 CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PR]íTICÁ CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantâgem com o

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

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

licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estâbelecer um acordo entre dois ou mais licitântes, com ou sem o

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

artificiais e não-competitivos;

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

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

e) PR/íTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsiÍicar, alt-erar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financciro multilateral, com o objetivo de impedir mâterialmentc a

apuração de alegações de prática prevista acimaj atos cuia intenção seja impedir materiâlmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promoyer inspeção.

23, DÁ FORMAQíO DO CÁDASTRO DE RESERVA"

2,f Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mâis bem classificado.

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

ao licitante melhor clâssificado.

2,3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propcistas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individuâl apresentada durante a fase competitiva.
I 
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2.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

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

previstas nos artigos 20 e 2t do Decreto n'7.892/ZAL3.

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 IMPUGNAçnO OEVfnÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

E\y"-ly,portirldec$nlprülip.*hlicüs.§.ÇrJIL,hr.

Z.T Caberá o(a) Pregoeiro(aJ, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

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

2.8 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realizaçáo do cerLame.

2.9 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(aJ

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

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

W,Ww.pqrta ldecom praspuhl icas-com.br'

2.10 O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

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

dos anexos.

2.11 As impugrrações e pedidos de esclarecirnentos não suspendern os prazos previstos no certame, salvo quando

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

2.1,1,.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

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

2.12 As respostâs aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sislema e vincularão os participantes e a

administração.

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

serão cadastradas no sÍüo www.plrrtaklecompraspublicas.com.br. sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

2,14 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

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

responder pela proponente.

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

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

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

pública ou particular [instrumento de mandato com poderes para impugnal'o Edital).
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zs. DAs uspostçÕrs cERAIs.

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

Z.l7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervettiente que impeça a realizaçáo do certame na

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

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

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

- DF.

Z.Lg No julgamento das propostas e cla habilitação, o[a) Pregoeiro(a] poderá sanar erros ou falhas que não

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

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

Z.ZO Ahomologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação'

22L As norrnas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas ern favor da arnpliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

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

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

processo licitatório.

Z.Z3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

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

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

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

Z.2S O licitante é o responsável pela fidelidade e legrtimidade clas inforrnaçÕes prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licilação.

Z.ZS.3 A falsidade de qualquer documenlo apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, oLr, 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 Aprefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

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

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

desde que observados os princípios da ampla cleíesa e contraditório.

2.27.3 A anulação do pregão induz à do conrrato.

24,12.2.4 anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
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Z.Zg É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

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

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

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

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

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

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

2.29 lnlegram este Edital, para todos os [ins e efei[os, os seguinles anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANExo II - MoDELo DE DECLARAÇÀO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXo III - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XX)ilII, ART. 7e DA CONSTITUIÇÃ0 FEDERAL;

ANExo IV - MoDELo DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - IúODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE;

ANExo VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO Vrrr - DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLIC0

ANEXO lX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X _ MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos PA 16 de dezembro de2022
TIAGO PEREIRA
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TERMo DE REFEnÊucta

1,1. O presentê Termo de Reíerência tem por objeto a Aquisição de Combustivel para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Educação, Administração, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente de acordo com as

especificações contidas neste Termo de Referência.

Secretâria Municipal de Administração:

A presente aquisição se iustifica face à necessidade de abastecimento da frota municipal,

viabilizando, desta forma, a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação deste município

(administração, agricultura, urbanismo e obras), além da manutenção de vias públicas, apoio a atividades

de limpeza, transporte e destinação final de resíduos sólidos, entre outros.

A contratação por ser de suma importância em âmbito da esfera pública que as atividades dos

veículos e máquinas que consumirão o combustível, cuja aquisição está sendo justificada através deste

documento, são atividades públicas indispensávcis, quc necessitam de atendimento por parte do poder

Público Municipal, e o não atendimento poderá ocasionar prejuízos irreparáveis à população. O

quantitativo estimado foi obtido com base no consumo do ano de ZOz1. @m pro.ieção de demanda atual e

a previsão de aquisição de novos veículos e máquinas que comporão a frota municipal em breve,

Visto que o município possui grande extensão territoriâl rural, no qual sua rrafegabilidade se dá por

meio de estradas vicinais, visto que me períodos chuvosos são bâstânte castigadâs, e por possuir um

tráfego constânte, essas referidas estradas merecem um cuidado especial da administração pública

municipal, ga!"antindo assim o direito de ir e vir dos munícipes residentes na zona rural, que compõe por

21 vilas e projetos de assentamentos, estimado em mais de 3.800 quilômetros de estradas vicinais

municipais.

Salientando ainda que o programa de assistência ao produtor rural visa dar apoio com mecanização

de terras agrícolas, por meio de maquinas agrícolas próprias do município e dando assistência

diferenciada ao produtor rural, fomentando essa atividade que é crucial para garantir renda a todos os

produtores, em especial aos pequenos agricultores que são assistidos por esse programa e nas mais

diversas ações inerentes e correlacionadas a agricultura.

Por esses e outros motivos essa âquisição se faz necessária, inadiável e por ser de fornecimento

continuo durante todo o ano, de acordo com a demanda, haja vista sua importânciâ e utilidade para o

interesse público.

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

serviços de saúde oferecidos à população, procurando atender com qualidade a população eldoradense e

atender à demanda crescente por estes serviços, aprimorando cada vez mais o sistema oferecido à

população.

A aquisição de combustíveis se faz necessária para suprir as necessidades constantes dos veículos

da Secretaria de Municipal de Saúde e seus departarnentos, bem como as Unidades da Atenção Básica e

atendendo principalmente ambulâncias do Hospital Municipal, que funciona 24 horas por dia, durante

todo o ano, tal aquisição se faz necessária, em virtude do constante uso dos veículos no transporte de

pacientes e equrpes de saúde, ora visto que a saúde não cessa em momento algum, e essa aquisição se faz

de extrema importância para o bem público.

Secretaria Municipal de Educação:

A aquisição de combustÍvel é de fundamental importância na utilização dos transportes escolares

terrestres, que percorrem uma grande rota de área rural de forma contínua, enquadrando, portanto,

veículos próprios (ônibus escolares) e privados na categoria de serviços essenciais, atendendo cerca de

1.375 alunos da zona rural. 0 combustível será fornecido sempre de acordo com as especificações

requeridas e deverão estar em conformidade com os padrões técnicos e de qualidade.

Secretaria Municipal de Assistência Social:

A presente solicitação de aquisição de combustível (diesei) e [gasolina) para atividades da

Secretaria Municipal de Assistência Social visa atender as necessidades das atividades desenvolvidas pela

Secretaria de Assistência. Entre os serviços temos as visitas domiciliares solicitadas pela rede de

Proteção Socioassistencial e Rede de Políticas Públicas; Visitas domiciliares sobre as famílias quanto às

condicionalidades do Programa Bolsa Família, deslocamentos Dara as áreas de risco e áreas rurais do

municÍpio através da busca ativa e os trabalhos da equipe volante nas comunidades. As visitas

domiciliares de acompanhamento realizada.s pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, nas

atividades realizadas diante da violação de direito realizadas pelo Centro de Referência Especializado de

Assistência Social - CREAS, e nas atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vinculado-SCFV. Em virtude disso, os veículos também precisam de lubrificantes e fluidos de freio para

garantir a qualidade e vida útil das peças, bem como a segurança para os usuários.

Visto isso, faz-se justificável a aquisição de combustível, fluídos de freio e lubrificantes, bem como

seus quantitativos e descrições.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
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2

A presente aquisição se justifica face à necessidade de abastecimento dos veículos da secretaria

municipal de meio ambiente, composto por uma camionete, um trator agrícola e quatro motocicletas,

viabilização ambiental, prestação de serviços e pequenos agricultores.

Tenda em vista tal necessidade, visto que essa contratação e de extrema importância para a manutenção

dos trabalhos existentes e a necessidade de locomoção de equipes de fiscalização tanto na zona urbana,

quanto na zona rural do munícipio para fazer cumprir o código ambiental municipal, além de

desenvolver palestras e orientâções a população em geral sobre os mais variados temas. A[ém da

necessidade de manutenção de fiscalizações ambientais, esta secretaria dar suporte a pequenos

produtores no Íbmento a preservação e plantio de mudas e recuperação de áreas degradadas e

conservação de nascentes de água com o trator agrícola desta secretaria, sendo somente possível através

do uso de combustíveis para os referidos veículos e a máquina agrícola.

Por esses e outros diversos motivos essa aquisição se faz necessária, inadiável e por ser de

fornecimento continuo durante todo o ano, de acordo com a demanda, haja vistâ sua importância e

utilidade para o interesse público.

3,1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais

ne 70.520/2002 e ne 8.666/7993, Lei Complementar ne 123/2006, decreto 70.024 e demais legislações

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

aplicáveis ao assunto.

r.,. r-: .! I : ;) r, ., ir,,r. :t ..r .:,..r-rlI , j|,:,iri i i.:rr.;r_. .r t':,Vr.lii i.r .:i..
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D EscRrçÃo UNID A I)M EDU ASSIS M. AMB SAUDE TOTAL

1

GASOLINA COMUM
Especificações: ó uma liàÉo derivada clo

refinamento do petróleoe corresponde a uma
mistura de hidrocarbonetos que apresentâ dc 6 a

10 átonlos de carbono. Entre os derivados do
pctrólco obtidos por mcro do scu rcfil1amcnto c
craqueâmênto, um dos mâis importantes é
a srsolina,

LITRO 105,000 1!.000 2 000 150.000 275 000

CASOLINA ADITIVADA
Espccifi(?çõcs: possui 257. dc clanol anidro,
anticorrosivos c autioxiLlantcs.

LITRO 100.00 0 6 5.0 00 3.000 168.000

0LEO DIESEL COMUI!, S500
Especilicâçõesr TeoÍ nláximo de enxofre. sendc
corhecido nos postos como dlesel comum. E rim
produto âdcquâdo aos vciculos a dicscl

LITRO 205.000 1.29.360 6.000 4.000 344.360

4 LITRO 135.00 3r 000 6.000 150 000 328.000

3. t§êAL

óLEo DIESEL ADITIVADO S1O

Especlficaçôesi contém baixo teor de enxohe, esse

combustível tem alto nílmero de cctano (48 no
míllimo), uma Iàixa estreilà de variâÉo (lâ mâssâ
cspccíficâ (820 a 850 kg/mrl c uma curva dc
destilação com a tempemtnrâ dos 957ô evâporâdos
de no lnáximo 370oC. Essas propriedàdes tambénr
conferem bereffcios na combustão e na patida a
frio dos motores
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4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estiio descritos abaixo:

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de cornpra/serviço

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

5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/servigos no prazo de imediato.

5,3. A fiscalização e aceitação do obieto serão do órgão responsável pelos atos de controle e

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

Administrâtiva em questão, mediante Portâria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos

depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as

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

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

sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

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

com a especiflcação.

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

aceitação.

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

6.2. A Contratâda deverá apresentar â Nota Fiscâl/Fatura com descrição do ob.ieto e quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3.0 Pagamento somente será eletivado depois de verificada a regularidade liscal da contratada,

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

no prazo de seus vencimentos.

7.1- O Prazo de Vieência será de até 12ídoze) meses. a partir dc sua data e assinaturas prorroqáveis

nos termos da legislação Vigente,

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

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

':i.r. -.rir rr'i .r:,,iir.,,ii.r, . ,í:,1,.:,. ,! ri.u,a 1it..,rli,"ii),'rrr '.r'r-.
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8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,

sociais e trabalhístas ou de qualquer outra natureza.

8.3. Durante a Vigência do contrato, 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.

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

fiscais, quer municipaig estaduais ou íederais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e

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

quaisquer comprovantes de pagamento e quitação,

8.5. Responder integralmenle pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo

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

trâbalhistâs contra a Contratante.

8,6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, conü'atação, registro profissional de pessoal

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

Previdenciárias.

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

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

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

desempenho dos serviços objeto do presente Contrâto.

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

integralmente, em todos os seus atos.

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

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

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

8.12. Não prestar declarações ou inf<rrmações sem prévia aulorização por escrito da CONTRATANTE a

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8,13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregadoq devidamente capacitados e registrados

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

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

prazo de execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contratoi

8.16. lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceirog por ação ou omissão

no fornecimento do presente Contrato.
.'..-!: jr;.,:: ,,.r.i:1., i!)la Iil:,r:.t|tr. t ..1 r,:. ... ]rr r\r;i/,ir,! ir '.:tii
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8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

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

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

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

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

9.4, Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações aszumidas com a

Contratada, bem como sejam manridas todas as condições Ce habilitação e qualificação exigidas na

v prestação.

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

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

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

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado ás 16 de dezembro de2022
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DEPARTAMENTO DE TICITAçÂO - CPL

ANEXO I - PROPOSTA DE PREçOS (MODELO)

snssÃo pÚ.tgLtcR' ---- /----/2022, Às ----u----tvilN t---, HoRAS.
LOCAL: PREFEITURAMUNCIPAL DE 

-/UF

IDENTI DA PROPONENTE

ITEM nsnoctntcaçÕns UND QUT
VALOR

uNmÁnro Rs
VÀLOR

TOTAL R$

A empresa: declara que:

o EsGo inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, tcdos os tributos e encargos fiscais,

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

embalagens adequadas.

o Validade da proposta: _. __
o Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital

desse processo.

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

companheiro ou parente âté terceiro grau.

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 confatada, da ordem de compra ou documento

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

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

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

LOCAL E DATA

CARTMBO DA EMPRESA/ASSTNATURA DO RESpONSÁVEL

OBS, serão desclassificadas as propostes q ue apresentârem cotáções contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preÇos ou vantâgens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.

i:iiri$s,{t }ar 'püU{i.i(? í€{S$t{rr:rr» e sor'bç..rt u,*i*a <lc §Ê,trÍHÕ& lef ilíc

Rua da Rio ver rnellro o or - Centro - krn roo, CEP; 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA

dias.

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
cNPf :

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM N

ENDEREÇO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITÂNTEI
Nq DA AGENCIA:

§b



PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE HCIT,IÇÃO - CPL

ANExo rr - DECLARAçÃo DE suf ErÇÃo Às coruorçôEs ESTABEIECIDAS No EDITAT E DE rNExrsrÊncm oe
FATos supERvE NIE NTES rM eEDI Ttvos DA HABI LtrnÇÃo

pRecÃo ELrrRôrulco Na xxxx/2022-sRp

À
PREFEITURA M UNICI PAL DE
o(A) PREGOEIROIA) E EQUIPE DE APOIO.

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

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 apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e

que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bern preústo.

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

que cornprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2e, e artigo 97 da lei ns 8.666, de

21 de junho de L99'3, e alterações subsequentes.

em,- de _2022

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEI n Crnl

ísfi{}s {í }.} 'p(rrrl ria(1 i{}}i : v€í{:r» { sor'(rdr,,ir c r.'cc .*c 5Ê?!Éíoâ f63 1510

Rua da Rio ver melho o or - Centro - krn roo, CEP; 68524-troo- Eldorado do Carajás/PA
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

ANEXO III - MODELO DE DECLARAçÃO UOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7e DA
CONSTITU FEDERAL

pRucÃo nlrrRôrulco Ne xxxx/zo2z-sRp

IPAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

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

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

disposto no inc. v do art. ns 27 da lei ns 8.666, de 2L de junho de 1993, acrescido pela lei ns 9.854, de27 de

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

emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

[representante legal)

I Obruvagão: çm uaso almativo. assinalur a rs,.salva açima.

,fl;\'jl(3ri ,Il i§ 'pr:rir çliir í$n'9l,; r.'§.Jêi]l ír tiÇ,$vr'r? c nrrJ<i i?c §Êrdír{>Ê fe? !§10

Rua da Rio ver nrelho o or. - Centro - krn roo, CEP: 685;4-r.loo - Eldor ado do Carajás/PA
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ANEXO IV - DECTARAÇAO DE ELABO naÇeo TNDEPENDENTE DE PROPOSTA" (MODELO)

pngcÃo ulrrRôrurco Ne xxxx/zozz-sup

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

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

,{y'XX/2O22-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art 299 do código penal brasileiro, que:

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

rnaneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da propost r não foi, no todo ou em parte, direta ou

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

ELETRONICO Ne »Oü/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Bi A intenção de apresentar a proposta eiaboracia para parricipar cir, PREGÃo ELETRÔNICO Ne )O(xX/2022-SR.P

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

ELETRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP,por qualquer meio ou por qualqrLer pessoa;

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

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

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELSTnÔNICO Ne I§<)<X/202?-SRP não

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne xxxx/zoza-SRP antes cla adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PRIGÃo ETETRÔNICo Ne ',(XXX/2O22-SRp não

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

município de antes da abertura oficial das propostâs; e

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

para firmá-la.

DE.......... DE2022

REPRESENTANTE LEGAL

js(:isi: .JI.âtl 'p$(? t 
'l(? 

ir:íx;. i ,,'§J{:ri}} r? jô,'lx}..}? c ,çrcç ds 5Ê}Vfiç,1 ir.a lrrO
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DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO . CPL

ANExo v - DECLnRAçÃo oo poRTE DA EMeRESA (MrcRoEMpREsA ou EMeRESA DE pEeuENo poRTE)

pREcÃo n lsrRôrurco N e xxxx/ zozz-sRp

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

na [)0üX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

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

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3s da lei complementar ns 1.23 de 14 de

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

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do arl 3q da lei complementar ns 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins daLC L23/2006 e suas alterações, sob as penalidaoes desta, ser:

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

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

3q da lei complementar na 723/06 alterada pela LC 1,47 /201,4.

( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360,000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

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

das vedações legais impostas pelo § 4q do art. 3s da lei complementar ne !23 /06 alterada pela LC L47 /2074.
observações:

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

123,de 14 de dezembro de 2006;

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

nos termos da LC ne L23/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratarnento diferenciado,

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC

/s*rirs {l .ti:r: 'P*ru' d}r/§? lc}r1i},; r,r3rnnr e frlr'lro.'rr. i} s?Ss díc $ÊÀ}jÇr? fqg -1ç

Rua da Rio ver melho o or- Centro - krn roo, CEP: 68524-ooo- Eldorado do Carajás/PA
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arurxo vr - orcuqRaÇÂo on rocrurroapr

Ao REDTGTR A IRESENTE DECLARAçÃo, o pRopoNENTr nevnnÁ UTTLIZAR roRpruúRro coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

pRscÃo Etnrnôrulco Ne xxxx/zozz-sRp

À
PREFEITURA M UNICIPAT DE UF
o(A) PREGOETRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

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

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

recebido do mrrnicípio de uf ou de qualquer oulra ent dade da administração direta ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de par-ticipação em licitação e ou impedimento de

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

corn a administração federal, estadual e municipal.

DE2022

(ASSTNATURA DO RESPONSÁV},t E Cerl

DEEM,

íliRNs d:l ,l,s: 'tr){r}rir (!ti(r íor)(,,i ,/fJÍ}r}i 
sL ,§ôi$§}? u rrdo *c .SÊId§ôrt} i{.r islo '

Ruada Rioverrnelhooor-Centro-krn roo, CEP: 68524-ooo- EldoradodoCarajás/PA
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DEPARTAMENTo DE LrcrraçÃo - cPL

ANExo vl - DECrAnnçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAÇÂo. (MoDELo)

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

pRrcÃo nlrrRôurco Ne xxxx/zozz-stp

declara, em conformidade com a lei nq 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

F - pREGÃo ELETRôNrco Ns )ofix/zozz-

D82022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

DEEM,

i't;r:i{rs ,{I rl} "p("rü (}!;f Í$a!k :. r*Jí}rrl §t $}1s0.,}r r:, $tcc ilÍê §ÊNHOQ fêJ §Ío

Rua da Rio ver rnelho o or - Centro - krn roo, CEP: 68524-;roo - Eldor ado do Car ajá s/PA
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A ernpresa portador do CNPf ne tendo como seu sócio

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

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

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

EM, DE DE2O22,

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

iiii:À:rs -lI À'ü "Í)$ür di!rç? iilrÍ ':; r,g/cn, * -çôrl(xr.'rr çr ürdo iÍc sÊNi{r'Jü §:§ sfs

Rua da Rio verrne lho o or - Centro - knt :.oo, CEP: 68524-ooo - Eldor ado do Cat ajá s/PA
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ANEXO IX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PR,EÇOS DE PREÇOS N9
PREGÃo rLEtRôrutco uq

Aos 

- 

dia[s) do mês de 

-de 

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

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

pubficada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 70.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ns 7.892, DE 23

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

face da classificação da proposta aprescntadâ no Pregão Eletrônico para Registro de Preços,

Sistema de registro de preço para aquisição de combustível em abastecimento em postos locais para atender as

necessidades de diversas secretarias municipais e de diversos fuldos do muflicípio de Eldorado do Carajás de

acordo com as especificações contidas neste termo de referência.tendo sido os referidos preços oferecidos pela

empresa(s) cuja(s) proposta(sJ foi classificada(s) em prirneiro lugat'ilo certame supracitado.

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

entregues apenas âs quantidades solicitâdâs pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com a

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F, na XXXXXXX)C)«X e R.G. ne XXXXX.XX)(X)fiXXD(

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUT.
VALOR

UNITÁRIO RS
VÀLOR

TOTAL RS

CúUSULA SEGUNDA . DA VALIDADE Dos PREÇos

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

durante a vigência da Ata, os preços registrados serâo fixos e irreaiustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos

artigos 17 e 18 do Decreto no 7.A92/2013 e devidamente comprovadas as situações preüstas na alínea "d" do

inciso II do art. 65 da Lei ne 8.666/1.993.

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

obrigada a ãdquirir os produtos citados na CIáusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

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

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

fornecimento em igualdade de condiçôes.

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

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

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

quaisquer de suas cláusulas.

cLÁUSULA TERcEIRA . DA UTILIzÁçÃo DA ATA DE REGIsTRo DE PREÇos

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou cntidade da Administração Pública
]...,,ir., --r..,i' r,. . , r:, .jt\.:r.: rlr.; ,' . .Ír;r;,_"r I rr .l,r!: !a 5,!l\'lrl)ri; ii{-a -ri§

Rud dd Rio ver rrellro ô ur (erlro - kÍll 1oo, CEP 6852r, ( uo Eldorddo do Cdrdjás/PA
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Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante préüa consulta ao contratante, desde que

devidamente comprovada a vantagem.

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

uso dâ presente Ata de Registro de Preços, deverão maniíestar seu interesse junto ao Contratânte, para que este

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

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

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

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

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

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

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

totalidâde, ao dobro dô quantitâtivo de cada item registrado na ata de regrstro de preços para o órgão gerenciador

e órgãos participaDtes, independentemente do nútnero de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAI. E PRAZO DE ENTREGA

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

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

interesse da secretaria solicitânte podendo ocorrer em qualquer parte do municÍpio devendo ser fornecido em

postos locais com no máximo de 20 km da sede do município.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executâdas e aceitas âs entregâs, â CONTRATADA apresentará a Notâ Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

do na Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, CEP:68524-Oti0, para fins de pagamento, mediante ordem

bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15s (décimo quintol dia útil do mês subsequente,

conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre L5 a 30 de cada mês.

1.1. Os pâgamentos serão realizados de acordo com o cronogrâma de desembolso (fÍsico-financeirol determinado

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

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

disponibilidade orçamentária,

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

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

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

encargos sociais insütuídos por lci.

3. A Prefeiturâ Municipal de Eldorado do Cârâjás reserva-se o d:reito de recusar o pagamento se, no ato dâ

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

desacordo com as especificações apresentadas e âceitas,

4, A Prefeitura Municipal de Eldorado do Cara.iás poderá deduzir do montante a pagar os valores corespondentes

a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termt,t deste Pregâo Eletrônico/SRP.
,l:r-,r.:r tr; i:.r ,p.jl.r.:r., i.,ô. i ,{./:;i) r,: rot.rl : ., ,rc<] r.:a .ja.!À1-!t ira ,rt{t
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5, Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

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

pagamento.

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

10olo (dez por cento) 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 tãnto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Prefeitura Municipal de

Eldorado do Carajás entre a data acima re[erida e a correspondente ao efeLivo adimplemento da parcela, será a

seguinte:

EM=lxNxVP

0nder

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

r = (Tx) /365 => r=(6/100)/36s => r=0,0001644

TX = Percentual da tâxâ ânual = 6%.

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

cúusuLA sEXTA - DAs coNDtçoEs DE FoRNEctMENTo

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mêdiante solicitâção do pedido dos

serviços.

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

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

obrigações constantes no Edital, no '[ ermo de Referência e nesta Ata de Registro de Prêços.

CúUSULA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

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

entidade contratante poderá, garantida a préviâ defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sânções:

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

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

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

II - multa de O,lo/o (zero vírgula 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 oficialmente;

lll - multa de 10olo fdez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecuçâo total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze] dias colridos, contado da comunicação oficial, sem

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

Itcú5 r./ aO 'poii, G.{ i(ricr:; velân, Ê JoiOO»? o /nCo !"c S€N}rt?? ila !;iO
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objeto o qual íoi registrado os prazos,

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

(cinco] anos, garantido o direito prévio da citaÇão e de ampla deíesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

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

licitânte que convocada dentro do prazo de validade da sua propôsta, nâo fornecer ou prestar serviços, deixar de

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentâr documentação íalsa, enseiar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver â propostâ, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

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

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

processo, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis.

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

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

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatori amen te registradas iunto 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 cominâções legais.

CLÁUSU|J| OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇoS: Quando, por moüvo supervenienre, o preço regisrrado

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

8.1 Convocar o contratado üsando à negociação pârâ redução de preços e sua âdequação ao praticado pelo

mercado;

8-2 Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igualoportunidade de negociação.

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

iustiíicaLivas 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

justificativâs seiam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra ântes da emissão de ordem de compras;

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

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

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vãntaiosa,

8.8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico financeira, serl: adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

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

ocorrência de fato impreúsÍvel, superveniente à formalização Ca propostâ, que importe, diretamente, em

majoração de seus €ncargos.

1s.1,{..5,.i1t, p.}.1}Ç.r! l.tc' vgílr, É jorjrOot o rnars ds 5'Cl$H0Â Iê, iSlO
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8,10 Em caso de reüsão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8,11 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidadg cujo

câráter possibilite à parte interessada a sua âferição âo tempo da formulação/âceitação da propostâ, bem como

aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridog 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 reüsão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessâdaj

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

ou após a finalização da vigência da Ata;

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

interessada;

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

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSUL/T NoNA - DAs coNDTçÔEs DE RECEBIMENTo Do oBIETo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

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

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação âo representante designado

pela contratante.

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

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

acompanhados das resDectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte Íbrmal

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

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

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

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

úteis após o recebimento provisório,

cúusulA DÉcrMA - Do CANCELÁMENTo DA ATA DE REclsTRo DE pREços

0 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 â impossibilidade de cumprir as e\.rgências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

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

.r- I , r. I r. , I : :., i I r).r,,r it,r. ir.r.l;. , .r:;.,: L.llrri I 1rr,i.c ira ll{lt,,.ji, iiia,}la .
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mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

. Por iniciativâ do Ministério da lustiçâ, quando:

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

mercado;

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

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

. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Reglstro de Preçosj

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

de Preços;

. câracterizâda qualquer hipótese de inexecução totâl ou parcial das condições estâbelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

cúusulA DÉcrMA PRTMETRA - DA AUToRTzAçÃo pem neutsrçÂo E EMtssÃo DAs oRDENS DE coMPRA

ou sERvlços

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

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

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

cLÁUSUU\ DÉcIMA SEGUNDA. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES

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

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de aÍé 25o/o (vinte e cinco por centoJ de acordo

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

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

râzão dos respectivos limites de íornecimento registrados na Atâ.

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

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafb 4e do artigo 15 dâ Lei ne A 666/93

cúUsULA DÉCIMÂ TERCEIRA - DOS PREÇOS DOS ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIçOS

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

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

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

cLÁUsULA DÉCIMA QUARTÁ . DAS OBRIGAçÔES DO FORNECEDOR

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

registro de preços, sem prejuízo das decorrentcs das normas, dos ancxos e da natureza da atividade.

cúUsULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE

São obrigações do contrâtante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de regi§tro de preços:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagâmento(s) da(sl Nota(s) Fiscâl(ais]/Fatura(sl da contratâda, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acomp anhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente
,.:,,r:r!,jr:.r 'r,i;:..,a., i ! , i I : .I . , / r i , : 
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designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cu{usur,R oÉcrruR sExrA - DAs DrsposrçÕes FrNArs

In[egram esta Ata o Ediral do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

1o lugar.

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

constantes das Leis ne 8.666/93 e t0.520/2002 e demais normas aplicáveis.

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

indispensável para sua eÍicácia, será providenciada pelo Contra[ante.

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

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

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que lambém o subscrevem.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ N'_._ _/_-_

CONTRATADA

is\r,'os Jt i]+ 'P{l úr <,-lirr: i$t{r.:: vrltt;rr: r.r $crSgr;: s rndo $s §ÊÀtt{#!'i isr jtitt} '
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da PreFeitura Municipal de Eldorado do Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho 01 - Centro km 100, CEP: 68524-000,

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

inscritâ no CNPJ (MFJ sob o n.e estabelecida dorâvante denominadâ

simplesmente contratada, neste ato representada por _ _, portador da Cédula de Idenüdade n.s

e CPF (MFl n.e . celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n,q /._ e a proposta apresentada pela conhatada, suieitando-se o contratant€ e a

contratada às normas disciplinares das Leis ns 8.666 /L99 3 e L0.52A /2002, llecreto 10.024 de 20 de Setembro de

2019 e suas aiteraçôes posieriores, med,ai;tr as;iá.isi,ias e c"niiç,)e:; qüe se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO OBIETO

L. O presente contrâto tem como objeto: Sistema de registro de preço para aquisiÉo de combustÍvel em

abastecimento em postos locais para ate[der as necessidades de diversas secretarias municipais e de diverso§

fundos do murricípio de Eldorado do Carajás de acordo com as especiÍicações contidas neste termo de

referência.tendo

1. 0s preços dos serüços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

ITEM ESPECIFICAÇÕES lINT) Q(iT.
VALOR

UNTTÁRIO RS
vÀt,oR

TOTAL RS

2, Os quantitâtivos indicados na Plânilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

esLimativos, não acarretando à Administração do contralante qualquer obrigação quanto a sua execuçào ou

pagamento.

3. As despesâs oriunda do presente contrato correrão por conta da dútação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRÁZOS

1.. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos âpresentados 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 iniciâdos em de imediato pâra â entrega a contar da notificação da

fiscalização do C0NTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados parâ execução

CúUSULA QUARTA - Do AMPARo LEGAL

1.. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pl'egão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

nq 10.52 0, de 17 de julho de 2002 e na Lei ns 8.666/93 Decreto 10.01.4 de 20 de Setembro de 2019.

CúUSULA QUINTA - DA ExEcUçÀo Do coNTRÁTo

'.r,;ir,r Jl,.-"' r,ti;ir.':i i\,.r. I r'.r.: ] f.;irir),r,. .r'..-i.r. ii{§r,/-)irri::..1.1
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1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da 'l'eoria Geral dos Contratos e âs

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.e 8.666193 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

2. Tal fornecimento devera acontecer de imediato em postos locais com no máximo 20 km distante da sede do

município.

cúusuLA sExrA - DA vlcÊNcrÁ E DA EFrcÁclA

1. A vigência deste conl"raLo será -_/
-à 

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

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

2. O Contrâto poderá ser prorrogado, âlterado ou aditâdo nos termos do arl 57, inciso tV c/c artigo 65 da Lei

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

CúUSULA SÉTIMA - Dos ENCARGoS Do CoNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

t.L - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante pâra execução dos serviços

cônstântes do objeto;

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

1.3 - rejeitar qualquer serviço execut2do equivocadâmente ou em desacordo com as especificaçôes constântes do

Anexo I do editaldo Pregão eletrônico n.' / ;

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste ccntratc;

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

pregão n.'_/_ e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as fâturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio dâ secretaria de seryiços gerâis

do contratante.

CúUSULA oITAvÂ. Dos ENCARGoS DA CoNTRATADA

1. Caberá à contratada:

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

comol

a] salários;

bJ seguros de acidente;

c) taxas, imposl,os e contribuiçôes;

d) indenizações;

e) vâles-refeição;

0 vales-transporte; e

gl outrâs que porventurâ venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - manter os seus técnicos suieitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

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

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinâres do

contratantej

7,4 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

contrato;

1.5 - arcar com despesâ decorrente de qualquer infração, seia qual for, desde que praücâda por seus técnicos no

recinto do contratante;

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

efetuados referentes âo objeto em que se verificârem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

L.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco] dias úteis, contâdos do recebimento da

comunicação;

1..8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;

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

execução;

1.15 - comunicar à secretâria de infra estrutura e obras do contrâtante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

L.l6 - manter-se em compâtibilidade com âs obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda â execução do contrato.

cLÁusuur NoNA - DAs oBRIGAç0ES SOCTATS, COMERCTATS E FrSCÁIS

1.. À contratâda caberá, ainda:

1,1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais preüstos na

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

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

1.2 assumir, tâmbém, a responsabilidade por todas as providêr'cias e obrigações estabelecidas na legislação

especíÍica 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 contrato,

originariamente ou vinculados por prevençâo, conexão ou continência; e

I.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes dâ execução deste

contrato.

2. A inadimplência dâ contratâdâ, com referência aos encargos estabelecidos no item ânterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administra@o do contratante, Dem poderá onerar o obieto deste contrato,
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razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçOES GERÂIS

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

1.1 - É expressamente proibida a contratacão de servidor oertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

L.2 - é expressamente proibida, também, a veiculâção de publicidade âcerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratânte;

1.3 - é vedada a subconEatação de outra empresa para a prestação dos serviços obieto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durânte a garanüa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

1. A execução dos serviços obieto deste contrato será acompanhada e fiscâlizadâ por do contratante, designado

para esse fim.

2. 0 serüdor do contratante anotará em registro próprio todas âs ocorrências relacionadas com a execução dos

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

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverâo ser solicitadas a

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

medidas convenientes,

4. A contratadâ deverá manter preposto parâ representáJa durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela âdministração do contÍatânte.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÀO

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

contratante.

CúUSULA DÉcTMA TERCEIRÂ - DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do obieto licitado correrâo por conta da Dotação Orçamentária Própria

do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. hXDfi)OOfiXXüXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QUÁRTÁ - DO PAGAMENTO

l^, Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Prefeitura Municipâl de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho s 01. - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

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

2. 0 contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estivcrem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

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

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

de penalidade ao contratante.

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

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a conrratada não tenha concorrido de alguma

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

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemen[o da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias ent!'e a data previste pa.ta c pagalnentc e a do efetivo Dagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I - Índice de compensação financeira, assim apurado:

I=TX ==> I=(6/100) ==> I=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

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

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

atestada por serüdor designado, conforme disposto no art 67 daLein.s 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garanria por Tempo de Serviço - CRF.

cúusulA DÉcIMA eurNTA - DA ALTERAçÃo Do coNTRATo

t. O presente contrato poderá ser alteraic caso haja interesse da a<iministraÇão, nos cascs previstos na Lei n.s

8.666/93, desde que haja in[eresse da Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CúUSULA DÉCIMASEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO E REAIUSTES

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

ou suprimido ato o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento), confornre disposto no artigo 65, parágrafos lq e 2q, da

Lei n.s 8.666193.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

L.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. Os valores contratados poderão ser reajustados a cada perÍodo de L2 (dozeJ meses de execução do Contrato,

rnediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
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1.4. 0 reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8a do artigo 65 dâ Lei

Federal ne 8.666/93.

]..5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei A666/93 e demais

legislação ügentes, sempre motivada e iustificada.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

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

sujeitârá â contratada à multa de 0,5o/o (zero vÍrgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

100Á (dez por centol sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze] dias corridos, uma

vez comunicâdâ ofi cialmente.

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

préúa defesa, aplicar à contratada as seguintes sânçôesl

2.1- advertência;

2.2 - multâ de 10a/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhidâ no prâzo de 15 [quinze] dias corridos, contado da comunicação oficiâl;

2,3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

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

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

motivos determinantes dâ punição ou até que seja promovida a reâbilitâção perante a própriâ âutoridade que

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

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

3. Pelos motivos que se seAuem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusulai

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

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

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

e

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

prazo de 5 [cincoJ dias úteis, contados da data de rejeição.

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

de fornecedores do contratante e, no que coubcr, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.a

a.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidam:nte justificado e aceito peia administração do

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

penalidades mencionadas.
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6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

cúusulA DÉcrMA orrAVA - DA REscrsÃo

1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensela a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 aB0 daLei

n.s 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser íormalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a arnpla d.eFesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.s 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mÍnima de 30

[trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3, A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente,

cIÁusuLA DÉcrMA NoNA - DA vrNCULnçÃo Ao EDTTAL E Á pRoposrA DA CoNTRATADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e _/ _- e aos termos das propostas da

contratad a.

CIÁUSULAVIGÉSIMA . DO FORO

L. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer ourro, por mais

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Cnrajás - PA, em _ de 2022.

CONTRAT,{NTE COI.'TRATADA

TESTEMIINI],{S

2.
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