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DATA DE ABERTuRA: 23/01/2023 COSTA:009194 :ijg;ifi';ji;1fl,'.:]-:"".",
MoDo DE DISPUTA: ABERTO 26247 il;5iX'ã1,1"^T.âl;lI1â"

o rrlultcÍplo DE ELDoRADo Dos cRnR;Ás, ToRNA púgLICo, PARA coNHECtMENTo Dos INTEREssADos,
QUE A PREFEITURA MUNICIPÂL, RERLIzRRÁ LIcIT,IçÃo, PARA REGISTRo DE PREços NA MoDALIDADE
PREGÃo, NA FoRMA nlsrRÔt{tcA, coM cRtrÉRIo DE fULcAMENTo MENoR pREço poR rrEM, Nos
TERMOS DA LEI Ns 10.520, DE1.T DE IUIHO DE2OO2, DO DECRETO Ne 10.024,D820 DE SETEMBRO DE
2Ol9,DO DECRETO Ne7.746, DE 05 DE |UNHO DE2012, DO DECRETO No 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO Na 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARTAMENTE, A LEI Ne 8.666, D821,
DE luNHo DE 1993, E ls nxtcÊNCIAS ESTABELECIDAS NEsrE EDrrAt. LEt coMeLEMENTAR Ns 123106 E
r47 /2074, SUBSIDIARIAMENTE, PELA IEI Ne 8.666193 E DEMATS LEG|SLAçÂO, SOn eS COtrtOtçÕrs
ESTABETECIDAS NEsrE ATo coNvocnrónro E ANExos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
wwr,Y*[ortEldgç*tn&Êiaspublic;rs.cnm,br. 0 servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultâs ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na interneÇ verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; r,erificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicat o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruÍdo a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

D I VERSAS SECRE'I'A RIAS MIJN I CIPA IS E PREFEITURA

12 H:00 M DO DIA 1 0 23 ODE
12 H:00 M DO DIA 18 0 23 RIO DE
12 H:00 M DO DLl1 0 3 ODE

SIGILOSO

MODO DE DISPUTA ft|,f,tr I t

2. DO OBf ETO.

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

contratação de empresa para locação de veículos leves e utilitários para atender diversas secretarias e
fundos do Município de Eldorado do Caraiás. O critério de julgamento adotado será o menor preço clo ITEM,

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

3'1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bern como a eventuais aclesões são as que

constam da minuta de Ata de Registro de Preços

Rua da Rio verrrrellro,) or-Cerrt.ro, krn roc,, CEP: 685u4,c,)o- Eldoratjo du Carajás/pA

óncÃos INTEREssADos
DATA E HORADE INICIO DAS PROPOSTAS:
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAçÃO:

DUVIDAS E ESCTARECIMENTO
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 10 H:00 M DO DLl23 ODE3 L

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS _

SESSÃO pÚsLrCa:
10 H:01 M DO DrA 23/01/2023 UOúRrO DE BRASíIrA).

LOCAL: l"r,rvr.v.portaldec0rnprasuublicas.corrr.br

VALOR ORCADO
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4. DO CREDENCIAMENTO. .

:,,
4.1. 0 Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBUCAS que permite a

participação dos interessados na rnodalidade LICITATÓRlA PREGÃO, em sua FORMA ELETRONICA.

4,2, O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio wyglg*Ug-r{aldeÇofip{lr,§lJlr}lirtis:r.,*tÍti.{l#

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

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

Pregão.

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

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

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

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

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

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

imediatamente, à colreção 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 pod.'rá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

s. DA PARTICIPAçÂO rrrO PREGÃO^

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de aiividade seja compatível com o objeto desta

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

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

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

indiüdual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ns 123, cie 2006.

5.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

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

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

5.3.5. EsLrangeiros que não tenham representação legal no Brasil ,:om poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou j udicialmente;

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

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

5.3.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórciot

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

7 46 /20 14-TCU-Plenário).

5,4. COM0 CONDIÇÂ0 PARA PARTICIPAÇÃo NO PREGÃo, A LTCITANTE ASSTNALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO

PRÓPRIO Do SIS.|EMA ELETRONICo, RELATIVO AS SEGUINTES DECI.ARAÇÕES:

i$(:r$§ .li iio: 'psrü tliis Ít-r{lrr:: ar.,lür» r? I,rJr'${f,."1? i} r}t$o i?ê s*N}í$ii fçr. rl,1a '
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5.4.3. Que cumpre os requisitos estabelecidos no arügo 3" da Lei Complementâr ns 123, de 2006, estândo apta a

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

5.4.3.7. Nos itens exclusivos pâra pârticipâção de microempresas e empresâs dê pequeno porte, â

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

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

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

favorecido previsto na Lei Complementar na L23, de 2006, mesmo que microempresa. empresa de pequeno

porte.

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

5,4.5, Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentadâ eslá €m

conformidâde com âs exigênciâs editâlícias;

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, salvo menor, a parür de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', ru(xlll, da

Constituição;

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

de 16 de setembro de 2009.

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

observando o disposto nos incisos III e lV do arl 1e e no inciso l[] do art. 5q da Constituição Federal;

5.4.1C. Apresentâr- o Sistemâ de CâCâstio Unif;cado de Por:recedores. SICAF. Junto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

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

Iei e neste Edital.

6.

6.1.0s licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

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

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

enüo dessa documentação.

6.2. O envio da proposta, acompanhadâ dos documentos de habilitação exigidos neste EditâI, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do arl 43, § 1s da LC ne 123,de2006.

,1,,,. jJ:r'r1,.,1,. ia,.:t I.l];r:i .,.:j.i , .r':rc.,?a srlnr,.r-iiaj. inll
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6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

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

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

disponibilizadr-rs para avaliação do(a) Pregoeilo(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7. DO PRIENCI{IMENTO DA PROPOSTA

7.1. O T,ICITANTE DEVERA ENVIAR SI]A PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRONICO,

DOS SEGUINTES CAMPOS:

7.1.3. Valor unitário e total para cada i[em ou de itens (conforme o casoJ, em moeda corrente nacional;

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

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

desclassiÍicação da propostâ logo na fase inicial.

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

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

tribuúr'ios, comerciais e quaisquer. outros que íncidam 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 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

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

públicas, quando participarern de licitações públicas;

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

fantasia que venha indicar a mesma.

8. DÂ ABERTURA DA SESSÃO, CrJ\SSTFTCAçÃO DAS PROPOSTAS E FORMUTAçÂO DE IJTNCES.

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

local indicados neste Edital.

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

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresenten'l as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência,

8.2.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o lrcitante.

jsni*s *lI 
"..:;tr 

"Í\ilux §lrti lofvJ:ir\I{}r$ f tiôii$$r}} {} i}1Cs {l(r} S§Nf/#r'.} f{..t IJa
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8.2.4. A desclassificação será sempre fundamentâdâ 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 em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação,

8.3. 0 sistema ordenará automaticamcnte as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de lances.

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

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

eletrônico, sendo imediatamenLe in[ormados r.to seu recebimenLo e do valor consignado no registro.

8.5.3, 0 lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste editâl.

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

regras estabelecidas no Edital.

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

por ele ofertado e Iegistrado pelo sistema.

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

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

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

intervalo entre lânces não poderá ser inFerior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticâmente

descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10, Será âdotado para o envio de lances no preeão eletrônico o n0odolle llisDula IÁBERTO. em que os

licitantes apresentarãô lâncês públicos e sucessivos, com prorrogações.

8,11, A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez mjnutos e, após isso, será prorrogada

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

sessão pública.

8.12. A prorrogação automática da etapa de lancet de que trata o i;em anterior, será de dois minutos e ocorrerá

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

intermediários.

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

automaticamente.

8.14, Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagão automática pelo sistemâ, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoir-r, j ustificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço,

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

pelo[a] Pregoeiro(aJ.

RuadáRioverírelh.rôo1-Ce,rtro kí)1oo,CEP 68,,7a loo-Eldorddodo(,rrdiás/PA
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8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitzntes serão inFormados, em tempo reâ], do valor do menor

lance registrado, vedada a identificaçâo do licitante.

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

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

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

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

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

htto: / /www.uortaldecomnrasoublimscom.br. quando serão divulgadas data e hora para â sua reabertura. E

será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do Fâto pelo(a) Pregoeiro(a) aos

parücipantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

vez encerrada a etâpa de lances, será efetivada a verificagão automátic4 junto à Receita Federal, do porte da

enhdade empresarial. 0 sistema identificará em coluna própria as lnicroempresas e empresas de pequeno porte

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

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne 123, de 2O06,

regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

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

faixâ de âté 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

púmeira colocada.

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

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

controlâdos pelo sistema, contados âpós â comunicação automática para tanto.

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

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

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento], na ordem de classificação, parâ o exercício do mesmo

direito, r.to prazo estabelecido no subitem anterior.

8.24. No caso de equivalênc,a dos valores apresentados pelâs microempresas e empresas de pequeno porte que se

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

idenüfique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.25. Quândo houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação âo produto estxângeiro, o

critério de desempate será aplicado exclusivanlente entre as propostâs que fizerem jus às margens de preferência,

conforme regulamento.

'' i'i' I "' _ _r' i_itrr ;r "i'
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8.26. A ordem de apresentâção pelos licitântes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

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

modo de disputa aberto e fechado.

8,27, Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art.3e,

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

8.27.3. Produzidos no paÍsj

8.27,4. Produzidos por empresas brasileiras;

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

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

pessoa com deflciência ou para reabilitado da Preüdência 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

empâtadâs.

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

eletrônico, contrapropostâ ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obüda melhor

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Editâ1.

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

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

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 iá

apresentados.

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

9. DA ACEITABILIDAI'N DA PROPOSTA VENCEDOR.A"

9.1. Encerrada a etapa de negociaçào, a pregoeira examitrará a proposta çlassificada em primeiro lugar quanto à

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

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

10.024/2019.

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

fixado (Acórdão ns 1.455 /2018 -TCU - Plenário], ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento]ârL 48, inciso ll, 1'a lei:8666.

9.2.3. Considera-se inexequível a proposta que apresenLe preços global ou uni!ários simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, incompatÍveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos rcspectivos

encargos, ainda que o âto convocatório da licitação não tenha es,abelecido limites mÍnimos, exceto quando se

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

totalidade da remunerâção.
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9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibiliclade e a legâlidade

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 realizaçáo de diligências, com vistas âo

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

no mínimo, VINTE E qUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIÀ c a ocorrôncia será registrada em ata;

9.5. O(â) Pregoeiro(a) poderá collvôcar o licitante para enviar documento digital complementâr, por meio de

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

9.5,3, O prazo estâbelecido poderá ser prorrogado pelo[a] Pregoeiro(al por solicitação escrita e justificâdâ do

licilante, formulada antes de findo o prazo, e [<rrmalmente aceita pelo Pregoeiro.

9s4 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam se os que contenham as

características do mâterial ofertado, tais como mârcâ, modelo, tipo, fabricante e procedênciâ, além de outras

informaçôes pertinentes, a exemplo de catiilogos, folhetos ou propostat encaminhados por nleio eletrônico, ou,

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta'

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

realização de testes e íornecer, sem ônus, os manuais impressos em lÍngua portuguesa, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando íor o caso.

9.6. Se â 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, inÍ'ormando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

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

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

condições diversas das previstas neste Edital.

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

negociar com o licitânte para que seja obtido preço melhor.

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

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

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

eventuâl ocorrênciâ do empate ficto, prevjsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplinâ

antes estabelecida. se for o caso.

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

observado o disposto neste Edital.
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10. DA HAEILITaçÂo.

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

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

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

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

l-0.1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

L0.1.4. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP (ivr,vr,v.portaldat.r'i:rtsparr:rteia.goryl.brr,/ );

10.1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ALos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça (rr,r,r'r,r,,cnj.irts.bt',/irrrprobic{ade acltttyi,:oitsttltar t'ecquei'idr:.php J,

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

h [lns: I tcontas.tc u.gor,.brrlords r'flp= 1 660:3 :0

L0.1,.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoriúrio, por força do artigo tZ da Lei n' 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sançôes impostas ao

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

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

1.0.1.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornececlor a existência de Ocorrências Impeditivas

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

Relatório de Ocorrências Irnpeditivas Indiretas.

1,0.7.7.8. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

1.0,L.7.9, O licitante será convocado para manifestação previa,nente à sua desclassificação.

1-0.1.8. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição

de participação.

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

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ne 123, 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 PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à quali[icação

econômica financeira e habilitação técnica,

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

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

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

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.
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' 10.1.10. É dever do licitânte atualizâr previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentâção da propostâ, â respectiva documentâção âtuâlizâdâ.

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 pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(sJ certidão(ôes)

válida[sj, conforme art. 43, §3e, do Decreto 10.024, de 2019.

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

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

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

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

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

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

permitidos.

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

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

comprovadâmente, forem emiüdos 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/FGTS, quando for comprovada a centrâlização do recolhimento dessas

contlibuições.

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

relacionâdã nos itêns â seguir, para fins de habilitação:

LO.Z. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1.0.2.3, No caso de empresário indiüdual: inscrição no Registlo Público de Empresas Mercantis, a cargo da

lunta Comercial da respectiva sede;

10.2.4. Em se tratando de microempreendedor individual - MEIr CertiÍicado da Condição de

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

siüo w lvlv.norralçlocmtrLccndcdor.aov.br;

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

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

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

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

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, Íilial ou agôncia;

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

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
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1-0.2.8. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleiâ que o

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

respecüva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.764, de 797L;

10,2,9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorizaçâo;

L0,2,L0, Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva;

L0.2.Lt. Ceúidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela

junta comercial do estado da empresa;

10,3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.3.3. CNPI Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas iuntamente com o QSA, conforme o caso;

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

expedida conjuntamente pela Secretariâ da Receitâ Federâl do Brasil [RFB) e pela Procuradoria-Geral da

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

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751,

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

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

10.3.6. Prova de inexistência de débitos inâdimplidos perânte a iusüça do trâbalho, mediante a

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

Consolidação dâs Leis do Trabalho, aprovâda pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1s de maio de 1943;

t0.3.7. Prova de regularidâde junto à Fazenda Estâdual, âtravés da Certidão Negaüva con.iunta junto âos

Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadualorrde a empresa [or sediada;

10.3.8. Prova de regularidâde junto à Fâzenda MunicipâI, através da Certidão Negativa junto âos Tributos

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

1-0.3.9. Certidão negativa junto ao municipio de Eldorado do Carajás, emitida pelo departâmento de tributos do

município ou pelo site. htrns://eldoradodocaraias-

pa.nobcsistemas.colrr.br/tribstos/do€ument validator,/net&#. a mesma também poderá ser solicitâda

atravésdo E'mailr@.
10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

10,3.11. Certidão de ações Trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante

10.3,12, Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de

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

fiscal, mesmo que estâ apresente algumâ restrição, sob penâ de in,rbilitaçâo.

10.4, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA,
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Ativo Circulante + Realizável a Longo PrazoLG=

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

LC = Passivo Circulante

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

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

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

yo (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

10.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

9.11,1. Atestado de capacidade técnica expedida por Órgào da Administração Pública ou Privada, comprovando a

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

Pâssivo Circulante + Passivo Não Circulante
Âtivo Circulante

10.4.3. Certidãô Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrâiudicial (Lei ne 11.101, de 9.2.2005),

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

esteja dentro do prazo de vâlidade expresso na própria Cêrtidão;

10,4.4. 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 Comerciâl do Estado do domicilio ou sede da licitante emitidâ nos últimos

60 dias;

10.4.6. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úlümo exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da Iei, 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;

L0.4.6.7. No caso de empresa constituída no exercício sociâl vigente, admite-se a apresentação de balanço

pâtrimonial e demonstrações conúbeis referentes ao período de existênciâ da sociedade;

10,4.6.8. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.46.9. Caso o licitante seja cooperativâ, tais documentos deverão ser acompanhados da última âuditoria

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 dâ l,ei ne 5764, de 1971, ou de uma declaração, sob as

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

10.4.6.1.0. Deverâ apresentar iunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

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

dentro do prazo de validade;

10.4.7. A comprovação da situâção financeira da empresa será constatáda mediânte obtenção de índices de

Liquidez Gerâl (LG), Solvência Ceral (SC) e Liquidez Corrente [LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação

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

firma reconhecida a Cartório, fonte e endereço.

9.11.3. Declaragão que os veÍculos se encontra devidamente licenciado, apto a fâzer transpoúe dento do território
nacional,

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO IUNTO A HABILITÁçÀO IURÍDICA
10.5.2 Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresa).

10.5,3 Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos superveni€ntes
impeditivos da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa).

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

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

10.5.6 Declaração do porte da empresa; [apresentar em papel timbracto da empresa].

10.5.7 Declaração de idoneidade; [apresentar em papel timbrado da empresaJ,

10.5,8 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitaçãoj (apresentar em papel timbrado da empresaJ.
10.59 Declaração que a empresa entregara a estrutura devidamente montada no prazo de 24 horas de
antecedência do evento. (Apresentar em pâpêl timbrâdo da empresal.

10 5,10 Doclaraçâo autorizando a PMEC para investigações complemcntares que se fizerem necessárias. (Apresentar em
papel timbrado dâ empresal.

l-0 6 4 existêDcia de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seiâ declarada vencedora uma vez que âtenda a

todas as demâis exigências do edital.

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

l'0.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existêltcia de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e

trabalhista, â mesma será convocada para, no prazo de 5 [cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual perÍodo, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante aprcsentação de iustificativa,
10.8 4 não-regularização fiscal e trabalhista no prâzo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa corn alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista. será
concedido o mesmo prazo para regularização.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosâmente os documentos eúgidos, o(a) pregoeiro(a) suspenderá a

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

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

10 11.. Nos itens não exclusivos a microempresas e êmpresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficlo, previsto nos artigos 44 e 45 daLC ne 123,

de 2006, seguindo'se a disciplina antes estabelecida para aceitação dâ proposta subsequente.

10.12. constâtado o âtendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado

vencedor.

11, DO ENCAMII{HAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORÂ.

I'J,1 A proposta tinal do licitante detlarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 0Z (DUAS) HORAS a
contar da solicitâção da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

11.1.3. Ser redigida em lÍnguâ portuguesa, digitada, em uma via sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a úlüma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
11.1.4. Conter a indicâção do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagâmenro.

11.2, A proposta final deverá ser docuntentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execugão

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

112.3. Todas as especificações do objeto contidas nâ propostâ, tais como marca, modelo, tipo, fabricânte e

procedência, ünculam a Contratada.

1'1.3. os preços deverão ser expressos em moeda corrente nâcional, o valor unirário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art 5q da Lei nq 8.ó66/93).

l'1,3.3. ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergênciâ entre os vâlores numéricos e os valores expressos pot extenso, prevâlecerão estes últimos.

11.4 4 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 termos deste Edital e seus Ánexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificaçôes ali contidas ou que estâbeleça vÍnculo à proposta de outro licitante.
11.6, As propostâs que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na interneq após a homologação.

11.7 4 adminislração quando entendel que os valores estão inexequíveis poderá solicitar das empresas
declaradas como arrematantes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhistas, despesa com
pessoal, frete iuntamente com notas fiscais.

11.8 4 cmpresa que eventualmente for detcntor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir â

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.
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12. DOS RECURSOS.

12.L. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trahalhista 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 licil"ante manifeste a inLenção de recorrer, de forrna motivada, isto é, indicanclo contra qual(is)

decisão(ões) pretende recorrer c por quais motivos, em campo próprio do sistema.

L2.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação

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

12.2'3. Nesse rnomento oIaJ Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriÍicará as condições

de admissibilidade do recurso,

1,2.2.4, 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 dt. então, o prazo de três dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitanles, desde logo, intimados para, querendo,

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elernentos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

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

Ediral.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta, '

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

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão púrblica, situação em que serão reperidos os atos

anulados e os que dele dependam.

L3.1.4. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do arl 43, §le da LC ns 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

13,2'4. A convocação feita por e-maildar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

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

ii;ilrdrs .rl e0 'lbrv slrrc id,f,i)-s ueJ{rrt â $ôi{r$,i?. $ ü?d$ {Í6 .s*Nt{0Ê fez is{*

Rua da Rio ver rnelho o or - centro - knr roo, cEp: 68524-ooo - Ekjora«lo rÍo carajás/pA



it, rtr

Etdiittiiilo
do Çarq§s

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

14. DAADIUDtcAçÀo n uouol"ocnçÂo.

14.1. O objeto da licitação será adjudicaclo ao licrtante declaraclo vencedor, por ato clo[aJ Pregoeiro(a), caso nào

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

t4.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticatlos, a au[oridade competente homologará o

proced i rnento I ici tatór'io.

ls. úAGARANTTA DE ExECUçÃo.

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

16. DAATA DE REGTSTRO DE PREÇOS.

16,1. Homologaclo o resultado rta licitaçãô, Lerá o adjudicatário o prazo de até 05 tCINêo) dias uteis, conrados 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.

L6.2' 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 assiuatura, mecliange correspondência postal com

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

contar da data de seu recebimento.

i6.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu

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

sanções administrativas conforme a lei.

!6.4, DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUrV&ENTE.

16.5' Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato
ou emi[ido instrumento equivalente.

16'5.3. 0 adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a parEir da data de sua convocação, para

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

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

Edital,

L6.5.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para

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

eletrônico, para que seia assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCI.)J dias, a contar da data de seu recebimento.
1-6,5.5' O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjutlicatário e aceita pela Administração.

L6.6, O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalentc, emitida à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

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

dÍsposições da Lei nq 8.666,de L993;

r--rtr(rs .Jli..:]'lr(.]'i'r(il,(ri(tür:t§J(r..r,rl;c,iix:;rr ir,,iCÇi?C.iÉ-.ryÀ.?f,i.,Éi.:.Ía.
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L6.6.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

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

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

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

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratua!.

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

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

Público, bem corno ocorrências impediüvas indiretas, observado o disposto no arl 29, da Instrução Normativa ns

3,de26 deabrilde20lB,enostermoscloart.6e,lll,daLeinq 1.O.522,de19dejulhode2002,consultapréviaao

CADIN.

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

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

L6.1-0 3' Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

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

L6'1,1' Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de

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

de registro de preços.

l-6'12. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

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

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

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

documentos complementares e, feita a negociaçãc, assinar o contratc ou a ata de registro de preços.

17,L' As regras acerca do reajustanrento ent sentido geral do valor contratual são as estabelecid", ,o Termo de

Referência, anexo a este Edital.

18'.DoREcEEIMENToDooEIEToEDAFI§GA[IzAçÃo.....

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

19. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATÁNTE E DA CONTRATAD/L

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

20. DO PAGAIIIENTO.
,

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

2 1. DAS SANçÔES ADMTNISTRATTVAS.

3.1. Comete infração administrativa, nos terrnos da Lei ns 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

21'.1.3. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

isÉ{rs d, â,?: 'Pdr?ü d,"rr{ íf,'{-}o.r v€'cr}r. d .§o}ber_.? $ mdô d+ SÉNIJ#R fsí r:iro
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21.1.4, Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

2 1. L.5. Apresentar documentação Íalsa;

2 1.1.6. Deixar de entregar os docum€ntos exigidos no certame;

21,1.7. Ensejar o retardâmento da execução do objeto;

21.1.8. Não mantiver a propostaj

21.1.9. Cometer fraude fiscal;

2L.7.10. Comportar-se de modo inidôneo;

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

juÍzo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de L)o/o (dez
por cento), conforme determina o art Na 86, da Lei Nq 8666/93.

21.2-l- A multâ prevista neste ITEM será descontada dos créditos que â contratada possuir com a prefeitura

Municipal de Eldorado dos caraiás, e poderá cumular com as denrais sanções administrativas, inclusive com as

multas previstas.

21'3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administlação poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrâtivas, nos termos do artigo Nq 87, da Lei Ns 8.666193;

. Advertência por escrito;

' Multa administrativa com natureza deperdasedanos daordem de até 20o/o [vinte por cento) sobre o vâlor total
do contratoj

. Suspensão tenlporária de participação em licitação e irnpedimento de contratar com a prefeitura Municipal de
Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem
justiFicâtiva aceitâ pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite
máximo temporal preüsto parâ a penalidade 05 (cincoJ anos;

. Declaração de inidoneidâde para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
d€terminantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IV do arL Ne 87 da Lei Nq 8.666/93, c/c ârL Ne 7s da Lei Ne 10.520/02 e aru No

14 do Decreto Ne 3.555/00.

27.4, Do atn que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 fcinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

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

21.5. Serão publicadas nâ lmprensa oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a
reabilitação perante a Administração Pública.

21,6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contrâtado devem observar e fazcr observar, por seus

fornecedores e sttbcontratadot se admitida à subcontratâção, o mais alto pâdrão de ética durante todo o processo

de licitação, de contratação e de execução do obieto conratual,

21.6.1. PARA OS pROpÓSITOS DESTA CúUSULA, DEFINEM-SE AS SEcUtNTES PR/ÍTICAS:

'.. i:.,. ,,..,,i,,,ti, 
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a) PfuíTtCA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

obietivo de influenciar a ação de servidor pútrlico no processo de licitação ou na execução do contratoj

U; enÁflCn FRAUDULENTA: A falsincação ou omissão dos fatos, com o objetivo de inUuenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PfuiTlCA CONLUIADA: Esqucmatizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

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

artificiais e não-compeütivosj

d) PRTiTICA COÊRCITIVA: Causar dânos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretâmente, às pessoas ou sua

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

e) PR"IíTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas

aos representântes do organismo financeiro multilâteral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração

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

o organismo finânceiro multilateral promover inspeção.

22, DA FORMAçÃO DO CADASTRO DE RESERVÁ"

2.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitântes poderão reduzir seus preços ao valor da propostâ

do licitânte mais bem classificado.

2.2 A apresentacão de novas propostas na forma deste item não preiudicará o resultado do certame em relâção

ao licitânte melhor classificado

2.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante v€ncedor,

estes serão classiÍicados segundo a ordem da última proposta individual apresentâda durante a fase competitiva.

2.4 Esta ordem de classificação dos licitântes registrados deverá ser respeitada nas contrâtaçôes e somente será

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

preüstas nos artigos 20 e 2 L do Decrero n" 7 .A9Z /2013.
23.,.DAIMPUcNAÇÂoAoEDlTALEDopEDIDoDEEsctA4Ec!I}.'ENTo.'.
2.5 Até 03 (três) dias úteis antes da dâta designada para a abertura da sessão pública qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÃO DEVER:/i ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRONICA no sisrema

!v w!-l!t »'t!!l d f ct trIrrasuut)i ica!1aul§.
2.7 Caberá o[a) Pregoeirofa), auxiliado pelos responsáveis peia claboração deste Ddital e seus anexos, decidir

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

2.8 Acolhida a imp ugnação, será definida e publicada nova d atâ parc a realização do certame.

2.9 Os pedidos de esclarecimentos refercntes a este proccsso licitatório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(a), até 03 (três) diâs úteis anteriores à data designadâ par a aberturâ dâ sessão pública, exclusivâmente

por meio eleh'ônico vta internet, em carnpo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

wwrv.portâldêcoin prasp}rblicas.corr.hr.

,i,'-il.r ,r..r:\ i,, l-- ,ri?r' rnJ,r.r:, a,,ri. r..::)iri.,'_'.i j.., .,ii.
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2.10 O(a) pregoeiro(al responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

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

dos anexos.

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

sc amoldarem ao art.21parágrafo 4e, da Lei 8.666/93.

2.11.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnâção é medida excepcional e deverá ser motivâda pelo(al

pregoeiro(aJ, nos autos do processo de licitação.

2 12 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadâs pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

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

serão cadastradas no síüo www. por.taldecômprasoublicas,com.lrr. sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

2.1'4 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

que esteiam subscritas pot representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

275 A petição de impugnação aPresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designâda parâ a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e ür acompanhada, conforme o caso, de estâtuto ou

contrato social e suas posteriores alteraçóes, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procurâção

pública ou particulal {instrumento de mandato corn poderes para impugnar o Edital).

24. DAS D|SPOSIçÕES GERATS.

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

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

data marcada, a sessâo será âutomaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haia comunicação em contrário, pelo(aJ pregoeiro[a).

2.18 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durânte a sessâo pública observarão o horário de Brasília
_ DF.

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

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validâde iurídica, mediante despacho fundamentado,

registrado em ata e acessÍvel a todos, atribuindoJhes validade e eficácia para flns de habilitação e classificação.

2.20 Ahomologação do resultado destâ Iicitação não implicará direito à contratação.

2 21' As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desdc quc não comprometam o interesse da Administrâção, o princípio da isonomiâ, a finalidade e

a segurança da contrataçâo.
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2.22 Os licitantes âssumem todos os custos de preparação e âpresentação de suas propostâs e a Administração

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

processo licitatório,

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

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

2.24 0 desâtendimento de exigências formâis não essenciâis não importará o afastâmento do licitânte, desde que

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

2.25 O licitante é o responsável pela fidelidade e legiUmidade das informações prestadâs e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

2.25 3 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a

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

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

2.26 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.

2.27 A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Cara)ás, poderá revogar este Pregão porrazões de interesse público

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

ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for üável a convalidação do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

2.27,3 A antrlação do pregão induz à do contrato.

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

2.28 É fâcultado à âutorjdade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência desúnâda 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 classiÍicação e habilitãçào.

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

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

vermelho s 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 üsta franqueada aos interessados.

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

TER]T,lO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE pREÇOS;

ANExo ll - MoDELo DE DECLARAÇÃo DE suJElÇÃo Às coNDIÇÕEs ESTABELECTDAS No EDITAL E DE

INEXISTÉNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÀOJ

ANExo lll - MoDELo DE DECLARAÇÃo Nos TERMoS Do INCtso xx\t[, ART. 7e DA C0NSTTTUIÇÃo FEDERÁL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLÁRAÇÂO DE ELABORÁÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MOIIELO DE DECLARAÇÂO DO pORTE DA EMpRESA;
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ANEXO Vr - MODELO DE DECLAnAçeO DE TDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÂO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO Vilt - DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM óRGÃO pútsLrco

ANEXO tX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE pREÇOS;

ANEXO X _ MINUTA DO CONTRATO;

Eld
Asinàdodeío,mãdigttà po. I AGO
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Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
Portaria 100 - GAB
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Sistema de registro de preço para contratação de
empresa para locação de veículos leves e utilitários para atcnder diversas secretarias e fundos do
Município de Eldorado do Carâlás.

0 MunicÍpio de Eldorado do Carajás tem umâ grande extensão territorial o município dispôe em sua fiota de

veículos leves, outrora em número insuficiente quândo da necessidade de abrir várias frentes de trabalho para
atender as dcmandaE os veículos são ncccssários para transporte de servldores, entre outros materiais para a

finalidade descrita, podendo ainda até trarlsportar equipamentos que é a necessidade do camilhão tipo carga seca
para tal, necessário se faz a contratação de canrinhóes veÍculos utilitários e veículos leves para suprir as tarefas.
'['ambélr serão realizados outros selwiços não especiÍicados al)teriormente, quando os quais atendam as

finalidades e obietivos da correta e efiÇiente realização de serviços com fim ao atendimento. Também são

necessários diversos para atuar iunto com diversas secretarias que compõem essa administração sendo que alguns
deles em forma de urgência.

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

contratação dos serviços Dessa forma, o obietivo principal é manter os bons funcionamentos das atividades dos
agentes públicos no intuito de atender os munícipes deste município em segurança da população que as utilizam.
Secretaria Municipal de Administração:

A presente aquisição se iustificâ face à necessidâde dos veículos, se faz necessário parâ atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administração, bem como todas âs secretarias que estão vinculadas [Sec. Mun. De Obras:

Sec. Mun, De urbanismo e Des. Econômico; Sec, Mun. De Esportesr Sec. Mun. De AgriculturaJ, bem como seus

resDectivcs departamentos, gârantindc assim um born trabalhc piesi.aCo para a população do Município, que essa

administração tem como intuito de oferecer um serviço de qualidade, agilidade e precisão para a comunidade,
sendo evidente a necessidade dessa prestaçâo dos seerviços para garantirmos assim um melhor âtendimento aos

munícipes Podemos afirmar que a futura locaçâo de veículos leves e utilitários e imprescindível para regular o
funcionamento destas secretarias, bem como todas vinculadas a est? adrninistração, para suprir âs necessidades e

dar atendinrento, de forma satisfatória, à população, contribuindo assim para o melhor desempenho das atividades
dos funcionários públicos. Justifica se a demanda e quantidade dos veículos em razão do aumento da estimativa da
prestação de serviços face em relação ao ano ânterior, onde o quantitativo estimado, não supriu sâtisfatoriamente
estâ administração, restando preiudicada a eficácia de algumas ações reaiizadas no interesse público da
municipâlidade. Trata-se de uma contratação estratégica para a administração Municipal, uma vez que os obretivos
desta iustificativa são utilizados diariamente de forma çonstante, e sua interrupção pode ocasionar grandes percas

para a comunidade em geral,
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Secretaria Municipal de Saúde:

Sabe-se que o município de Eldorado do Cara.iás vem trabalbando para melhorar a qualidade dos serviços de saúde

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

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

contratação justifica-se mediante a necessidade dc vcículos para o transporte de pacientes, sob pena de prejuÍzos
de grande montâ à Rede Municipal de SaÍrde, levando-se em consideraçâo os deslocamentos a de pacientes e

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

Vigilância Sanitária, CAPS e HMEC. 'fal contratação tem a finalidade de atender à demanda da Secretaria Municipal

de Saúde, no íuncionamento do Tratamento Fora de Domicilio - TFD de pessoas usuárias do Sistema único de
Saúde - SUS. A Locação dos veículos se dá pela necessidade de transporte e locomoção dos pacientes de tratamento
fora de domicilio entre hospitais da rede pública Municipal e Estadual, gârantindo assim, integridade, pois se trata-
se de um serviço essencial, contínuo e ininterrupto, não podendo, portanto, sofrer descontinuidade.

Secretaria Municipal de Educaçâo:

Iustifica-se a pre§ente aquisição de locação de veículos leves que são de carátel essencial para as tarefas roüneiras
da Secretaria Municipal de Educação, sendo elas extremamente necessárias para a manutenção e qualidade no
atendimento. Considerando que o fluxo das atiúdades próprias da aludida secretaria e seus departamentos, onde
não dispõe de Íiota própria de veículos em função da relação custo/beneficio não se mostrar vantaiosa.
Considerando, no entanto, que diversas atividades do planeiamento da mesma, necessitam de transporte ágil e
rápido para a execução e viabilização de sua logística, e, consequentemente, dependem do uso de veículo para tal.
A contratâção de empresa especializada na prestaçâo de serviço de locação de veículos, sob demanda, proporciona
maior agilidade aos trabalhos, e, consequentemente, o atingimento das metas estabelecidas no planeiamento, do
qual abrangem atividades tanto na área de zona urbana quanto rúral, com a finalidade de ofertar uma maior
quâlidâde no fluxograma estabelecido e cumprimento dos objetivos inerentes.

Secretaria Municipal de Assistência Social;

Iustifica-se a contrãtação de Pessoa JurÍdica especializada na Locação de Veículos Leves, para suprir às

necessidades dos Serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, comor Serviços Sócio

assistenciais voltados a Crianças, Adolescentes e Pessoas Idosas, Conselhos e Serviços de prot€ção Social Básica e

Especial, Centros de Referênciâ de Assistência social - CRAS I, bem como as ações do CADúNICo e outros
Programas e Projetos do Sistemâ Único de Assistência Social- SUAS. Considerando que a secretaria desenvolve
Ações da Equipe Volante do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS nas comunidades de dificil acesso
de zona Rural, al'endendo uma média de público de 300 pessoas em cada ação; considerando que se faz necessário
à visita in loco da equipc técnica para cxecuçâo dos Serviços, visitas Sócio assistenciais e visitas para atender as
demandas do Programa Criança Feliz.
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3.1. Menor preço por item, nos termos da lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto ne 10.024, de 20 de

setembro de 2019, do decreto ne 7 .7 46, de 05 de junho de 2012, do decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 2015,

decreto 7892, decreto n e 9.489 /LB aplicando-se, subsidiariamente, â lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993, e as

exigências estabelecidas neste edital. Lei complementar ng 123/06 e L47/2014, subsidiariamente, pela lei nq

8.666/93 e demais legislação, sob as condiçôcs estabelecidas nestc ato convocatório c anexos.

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

ITEM DESCRIÇÂO QUÁNT. UNIDADE
84,000 MESVE cuLo TrPo PAssEro coM 04 (QUATRO) PORTAS.

Específicoção : capacidade de 04(quatro) pqssogeíro e motoristq, portq mqlas com
capocidode ndo inferior o 280 litros, Úoçdo mecLnicd, ciimbio monual de 5
marchos, vidros e travas elétricds, direção hidráulica ou elétrica, motorizqçdo
mínimq de 1.000 CC e B0 CV, ar condicionado protetor de motor combustíve! flex,
hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e avisos em
funcionqmento adequado. Com todos os itens de segurança obrigatórios do veículo,
com documentação e certúcodos higienizado e em perfeito estado de

luncionamento. o quilometragem é lívre. Tempo de fabricaçdo máximo de 05
(cinco) anos. Ano de emplacomento ndo ínferior a 2020 (sem motoristu e sem

1

combustível

kpecificação : com coffoceríe aberta, com 04 (quatro) portos, capacidade de
04(quatro) passageíro e motoristo, motorização mínimo de 2C00 cílintlradas e 160
CV, combustível diesel ou Ílex, troçõo mecínico, câmbio automótico de 6 marchas,
vidros e trqvas elétricas, díreçAo hídrúulicq ou elétríco, com capacidode de carga
1.0 tonelqda, ar conclicionado protetor de motor, hodômetro, velocímetro e demqis
funcionolidades de olerta e avisos em funcionamento adequado. Com todos os itens
de segurança obrigatórios do veículo, com documentação e certíÍicados.
higienizado e em perfeito estado de funcionamento. (sern motoristq e sem
combustível

Especificoção: tração mecânica, cômbio manuol de 5 marchas or condicionodo
prote\or de motor combustível Diesel, hodômetro, velocíme1ro e demais
funcionalídades de qlerta e qvisos em funcionqme to odequado. Com todos os itens
de segurança obrigatórios do veículo, com documentoção e certífcados.
higienizado e em perfeíto estado de funcionamento. o quilometragem é livre.
Tempo de fobricoçdo máximo de 05 (cinco) onos. Ano de emplacamento não

Z vrÍculo rtpocervfl ottgrr O 4X4 CABINE DUPLA 108,000 MES

VEiCULO TIPO VAN COM
PESSOAS

CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 (VINTEJ 320,O00 DIA

4
tn ora20 e sem combustívell

HÃo 3/4 cARRocERIA DE MADEI RA.

Especificação : com carroceriq de madeirq, 3.000 kg, carroceria de S metros,
direção hídróulica. trctção mecônico, cômbio manuol de 5 merc.has ar condicionado
protetor de motar combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais
funcionulídades de alerta e uvisos em luncionqmenLo qdequado, Com todos os ítens
de seguronço obrigqtórios do veículo, com documentoção e certífcados.
higíenizado e em perfeito estado de funciongmento. q Etilometrqgem é livre.

20 (sem motorístd
LOCAÇÂO CAMIN MES
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Tempo de fabricaçao máximo de 15 (quinze) anos. (sem motoristq e sem
combustível)

5 LocAçÃo cAMTNHÃo 3/4 cARRocnnle DÉ ueoEIRA 200,000 DIA

Especificação : com carroceria de madeiru, 3.000 kg, corrocerio de 5 metros,
direçao hidráulica. tração mecânica, câmbio mqnual de 5 marchqs ar condicionado
protetor de motor combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demois
funcionalidades de alerta e uvisos em luncionamento adequacio. Com todos os itens
de seguranço obrigatórios do veículo, com documentação e certíficados.
higienizado e em perfeito estado de funcionamento. a qutlometragem é livre.
Tempo de fobricaçdo máximo de 15 (quinze) onos. (sem motorista e sem
comb

Especificaçao traçõo mecônica, côrnbio manuql de 5 mqrchqs qr condicionado
protetor de motor combustível DÍesel, hodômetro, velocímetro e demais
funcionalidades de alerta e avisos em funcionamento adequado. Com todos os itens
de seguronço obrigatórios do veículo, com documentaçdo e certÍftcodos.
higienizado e em perfeito estado de funcionamento. a quilometragem é livre.
Ternpo de fobricação máximo de 05 (cinco) qnos. Ano de emplacarnento não

6 VEICULO
PESSOAS.

TIPO VAN COM CAPACTDADE PARA NO MÍN|MO 20 (V|NTE) l2,ooo MES

Especificação :

mecânicct, câm

a 2020 ,SCIN motorista e sem comb

Com capacidade para no mínimo 40 (euarenta) pessoas, traçdo
bio manuql de 6 marchas ar condicionado procetor de motor

combustível Diesel, hodômecro, velocímetro e demais funcionalidades de qlerta e
qvisos em funcionamento adequoclo. Com todos os itens de segura nça obrigatórios
do veículo, com documentoçdo e certificodos. higienizado e em perfeito estqdo de
fun cionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fobricaçdo móximo de 1,0 (Dez)

7 VEICULO TIPO ONIBUS. 12,000 MES

anos. motorista e sem com

Especificação : Com capacidade para no mínimo 40 (Quarenta) pessoas, tração
mecônica, câmbio monual de 6 marchos ar condicionodo protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e dcmqis funcionalidades de alerta e
uvisos em funcionamento odequodo. Com todos os itens de segurança obrigatóri'os
do veículo, com documentação e certificados. higienizado e em perfeito estado de
funcionomento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricaçdo máximo de 10 (Dez)

VE LO TIPO ONIBUS 220 DIA

el VEICULO TIPO M ICRO-ONIBUS. 50,000 DIA

anos, motoristq e sem comb

Especificaçdo : Com capacidade
mecânicq, câmbio manual de

paro no mínÍmo 24 (vince e quatro) pessoas, tração
5 mqrchas ar condicionado protetor de motor

combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demqis funcionalidades de alercq e
avísos em funcionamento adequodo. com todos os itens de seguranço obrigatórios
do veículo, com documentação e certiJicados. higienizado e em perfeito estado de
funcionamento. a quilometragem é lÍvre. Tempo de fobrictçdo máxÍmo de 0s
(cinco) anos
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5.1. Os Veículos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço espedida

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

5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/servtços no prazo de 4B horas,

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e
administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade

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

depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesnros;

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

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

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

seiam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.5'1. ProYÍsoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços

com a especificação.

5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidâde do materiâl e consequenre

aceitação.

6.1. Os pagamentos devid os serão realizados após a enLrega dos produtos/execução dos seruiços.

7,1- O Prazo de Vigência será de até 12(doze) meses. a par[ir de sua data e assinaturas prorrogáveis

nos termos da legislação Vigente

8.1. A qualidade dos veículos para a prestação dos serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no
Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele

com a entrega de no prazo de 24 horaE devendo ser entregue-s na secretzria solicitante.

8.2, Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, fi ete, encargos fiscais, comerciaig
sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

I . li it r I rlr,,r i- ti!ôr, Fr:.rr .. .:(,r1.:,r,r I rr ,rr.a, i,a ,_ir-la:-:i, :i.. .r,{.i .

RudCdRioverrriell oôur C-.Itro krlr1ou,CEP 685-14-írro-EtdordÍlotlo(arajás/pA

6.2. A Conh'atada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos nresmos.

6'3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada,

ficando a mesma ciente de que as certidões âpresentadas no ato da contrataÇão deverão ser renovadas

no prazo de seus vencimentos.

1, DA cor{TRAlAÇÂo re

A. DIIS OtsRIGAÇÔES DA CONTBATÁDA
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8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisiçôes e

especificações deste TERMo DE REFERÊNCIA, a partir da solicitâção através de ordem de

comprâ/requisição do Setor solicitânte.

8.4, Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trâbalhistâs, previdenciárioE comerciais,

fiscais, quer municipais, esladuais ou federais, bem como pelo seguro para garãntia de pessoas e

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

quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

B'5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo

ciüI, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentârem reclamações

trabalhistas contra a Contratante.

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

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

Previdenciárias.

8.7. Providenciar afastâmento imediato, das dependências da sede da c0NTRATANTE, de qualquer

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

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

desempenho dos serviços objeto do presente ConLrato.

8'9. Manter, na direção dos serviços, represenLante ou prepostu capacitado e idôneo que a represente,

integralmente, em todos os seus atos,

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

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

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

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

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregadog devÍdamente capacitados e registrados

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

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

prazo de execuçâo dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;

8.16' Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Preleitura ou a terceirot por ação ou omissão

no fornecimento do presente Contrato.

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

it,rr:: .lli':r ir\r.i (,,..r.,,_;t ri.r.r" ,íri,jj: . ir :rii tt.r r"!ri:...)/J ,,,. 
, ..,t",

Rud Cd Êio verr ellro"ol Ceítro krn 1o.r, (ÉP 68rz?,, ro Eldorddudo (drdtá5/pA



Etdõiâito
do Caraiás

PREFEITURA DE ELDORADü DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE rrCrTAÇÃO - Cpr

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

base nas disposições dâ Lêi 8.666/93 e suas alterações.

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

9'3. Acompanhar, conlrolar e avaliar a prestação, através da u nidade responsável por esta atribuição.

9.4, Zelar pal-a que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a

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

p restação.

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

aprovados pelo setor responsável peJo recebimento.

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência,

^,,_.,.,-.,*-*"Eldorado 
dos Carajás - pA 06 de janeiro de 202 3

TIAGO PFRFIRÂ RBM NT;4; &É'

cosTA:009194 SlliÊ#-
lb24 /

Tiago Pereira Costa
Pregoêiro Municipâl
Portaria 10O - GÂB

i.r,(i-jij,tr,tr._,jr..,t\!:j,,i,.',..:.!;,.:it i.r.-(. tr- !._.t,-t:;j;-i.: ",ia

RudÍ.ldRiove{rrelho,,oi Cer,trr-krr-roc,(EP 68524 (,ro-Etdoradodo(drdj;s/pA

9, DAS [S DÂ CONTRATA§Tf,

10. DAS tNrtulÇof,§ E DÂS SÀNçôES nOrulrursTR \rtt es
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4_ryE_Lo l - ryqPqsl{PLPÀEçqs
PREGAO ELETRONICO N E XXXX/zO23.SRP
sessÃo púsLrca: ---- /----/2023, Às ----u----urN t---, HoRAS.
LOCAI,: PREFEITURA MUNCIPAL DE 

-/UF

IDENTIF DA PROPONENTE

NS DA CIA:

ITEM rsrectrtcaçÕns UND QUT
VALOR

uNnÁRro Rs
VÀLOR

TOTAL R!§

A empresa: declara que:
o Estão Ínclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

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

embalagens adequadas.

o Validade da proposta: [-_) dias.

c Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencra do editál

desse processo,

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

companheiro ou parente até terceiro grau.

uf, e ainda cônjuge,

o Queop.azodeiniciodaentregade48horasmedianteordemdeserviçosparaosveículosserádeacordocornostermos

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

similar, na da Prefeitura 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/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentârem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, devalor zero ou
inexequÍveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ot'ereçam precos ou vantâgens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.

i j:1iti._t . lllt,i,r.lt^.;:,rt.. rr..ir;r., r..,;,J:i)r:,: i,.rltfi;.tijl;i:iaj.:,r,,--\rJLr1..,r,t.:

Rua da Rio ver rrrelho o or .. Cerrtr o - krrr rr:o, CEP 6852q-r,r,o - Eldorado do Carajás/pA

NOME Df, FANTA§IA:
RAZAO SOCIAL:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM N

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE:
CEP: E.MAIL:
TEL[FONE: FAX:
CONTATO DA I,ICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICI'I'ANTE:

(uqDqlq __
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ANExo lr - DEctARAçÃo DE sufErçÃo Às coNDrço Es ESTABELEctDAS No EDITAL E DE INExtsrÊNctA DE
FATos SUPERVENIENTES IMPEDITIvoS DA HABILITAÇÃo

pREcÂo ELETRôNlco Ne xxxx/zo23.sRp

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE 

-/UF

O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO,

portador do RG ____- abâixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujei[a 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 tenhanr atendido às condições estabelecidas no edital e

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

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

que comprometâ a idoneidade da proponente nos termos do artigo ? 2 , parâgrafo 2e, e artigo 97 dâ lei ne 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, de _2023

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

' ..):. tjt r, 1...r- -:,.) .tj,::.:. t....t ,::.t..r,;:r,: ..

RuddàRrove,rllell,,)ôo]L íe t,o k r roo, (li1, 6S54 cuJ EtdorddodoCdrêlárpA
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7s DA
coNsrITUlçÃo reonnnr

pRncÃo ELrrRôrulco Ne xxxx/zoz3-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNP| nq por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

...,, portador[a] da carteira de identidade ne .............,.. e CPF ns 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 no 9.854, de ZZ de

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

emprega menor de dezesseis anos.

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

em, _ de 2023

[representante legal)

I Otrsutação: cm çaso afimaLivo, lssinalar a ressnlvu acima.

i 5rrrg5 4.1 ;,9 'pdr{ld}li+ i0íx):i vr3a(lr5 ü -§c'}b$rlt * §?d§ *(§ §tNlr#$ i'tril isía
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ANExo Iv - DECUIRAÇAo DE EtABoRAçÃo nUnETENDENTE DE pRoposrÀ (MoDELo)

pRscÃo e lrrRôrurco Ne xxxx/zoz3-sRp

(identificação completa do representante da licitanteJ, como representante devidamente constituído de

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

)§§íJ{./2O23-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 /2A23-SRP, foi elaborada de

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

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participan[e potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO No XXXX/2023-SRP, por qualquer meio ou por qualqrrer pessoa;

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

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

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

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2023-SRP quanro a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne ,§OtX/2023-SRp 1ão

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

potencial ou de fato do PREGÃo ELETRÔN|Co Ns xxxx/2023-sRP anres da adjudicação do objeto da referida

Iicitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns ,OO§/ZOZ3-SRp não

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

município de /ufl antes da abertura oficial das propostas; e

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

para firmá-la.

DE..,,..... DE2023

REPRESENTANTE LEGAL

l$üt$$ ,+t à$ .p{t|Li 
{}il(}. {$!:}{r', r/qtí;r§ * ,§il}cr1? {} $tdo i:s S*Nflüít I+:g +;úo
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EldõSâüo
do Carajás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCITAçÃO - Cpr

ANExo v - DECLÁRAÇÃo Do poRTE DA EMPRESA (MtcRoEMpREsA ou EMPRESA DE pEeuENo FoRTE)

pREcÂo ELETRôNrco Ne xxxx/2023-sRp

[Nome da empresa], [qua[ncaçãor tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço comp]eto, inscritâ no cnpj sob o

nq [)(yüX], neste ato representada pelo [catgo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

ne pO0ü1, inscrito no CPF sob o ns [»(yü], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

mjcroempresâ ôu empresâ de pequeno porte, nos termos do ârt. 3s da lei complementar ns 123 de 14 de

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

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3e da lei complementar ne L23 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins da LC 723/2.006 e suas alterações, sob âs penalidades desta, serl

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

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 40 do arL

3e da lei complementar ne 123/06 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

vâiores , estando âpta a Íiuir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das ved ações legais impostas pelo § 4e do art 3e da lei complementar ne 123 /06 alterada pelaLC L47 /201,4.

observações:

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

123, de L4 d.e dezembro de 2006;

. â não apresentação desta declaração será interpretâda como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LC ne 123/2006,ou a opção pela não uülização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

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

CPFr XXX.XXX. XXX-XX
CRC:

i.:,;.,ii,jl.a lral._r.r1. ].a.r I f.]ii,r1 ,r i,r,lr.,.r ,? jríir ita Si",i!,r.-.jr. ia, -1.,
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AN[xo vr - DECLARAçÂo on TDoNETDADE

Ao REDIGIR A rRESENTE DECLARAçÂo, o pRopoNENTr pnvnn,i UTILIZAR ronruuúRto coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

pRncÃo rlnrRôrurco Ne xxxx/zoz3-sRp

À
PREFEITURA M UNICIPAT DE
o(A) PREGOETRO(A) E EQUTPE DE APOTO.

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

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

recebido do municÍpio de uf ou de qualquer ouLra entidade da administração direta ou indireta, em

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

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

cont a administração federal, estadual e rnunicipal.

EM, __ DE __ D82023

IASSTNATURA DO RESPONSÁVEI E Cen;

/§r:rqrs d!.êtt: 'Ptt(} <lritl lc*cç r,qjclrn e soil)cr*r s rtld§ *s ,Srtlv.t-l#íà lr:r I;Ía

Rua da Rio ver rnelho o or - Centro - knr roo, CEP: 68524-ooo- Eldorado do Carajás/PA
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ANExo vlt - DECLAnnçÃo DE cuMpRtMENTo Dos Rceutstros DE (MODELo)

pnecÃo nlErnôrurco Ne xxxx/z0z3.sRp

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

certame licitâtório na PREFEITURA MUNICIPAL DE /UF - PREGÃo f lnfnôNlco Ne x:/o§Vzoz3-

SRP

EM, _ DE ____ D82023.

(ASSTNATURA Do RESpoNSÁvnl E crrl

/Srrig5 ;1 ;'9 'Il(]rr, Ç:j§: ií'<i ; . \,ei{}fl1 * sorh{rn? ir fiis dC tà}t'Á,1]8 iê? 1ro

Ruada Rioverrrrelhooor-Centro-knt roo, CÊP: 68524-ouo- El«joradodoCarajás/PA
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ANExo vrrr DECLARAÇÃo oe ruÃo vÍwculo coM óncÃo púsltco

A empresa portadordo CNP| no tendo como seu sócio

representante

- 

Portâdor 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.

DE2023

IASSTNATURA DO RESPONSÁVII n Cerl

DlrEM,

ísçiÍrs dt,Ê,i, 'P<llu q!\r ief,{.i veJam e sorborrr . i, rrCo <Í{: SÊNriO& f6g :sÍa
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ANEXO IX MTNUTA DA ATA_DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREçOS Ne
PREGAO ELETRONICO N9

Aos dia(sJ do mês de de três mil e vhte e dois, O Município de Eldorado dos Caraiás, através da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei A666/93 Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002,

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

DE JANEIRO DE2013, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação da propostâ apresentada no Pregão Eletrônico pâra Registro de Preços, Sistema de registro

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

secretârias e fundos do Município de Eldorado do Carajás. tendo sido os referidos preços oferecidos pela

empresa(s) cuja(s) proposta[s] loi classiÍicada(s) em primeiro lugâr no certame supracitado.

As quantidade são estimadas e não constitui quâlquer compromisso futuro parâ contratação, devendo ser

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

necessidade da mesma, nos locâis determinâdas nas ordens de compras ou serviços, Empresa:

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

X,\XXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. nq X)(XX»Ly\XyüX c R.G. no )(XXXXXDLXXXXXXX.

T'TEIvI ESPECIFTCACOES L]N t) QL t'.
VALOR UNITÁRIo

RS
VALOR TOTAI,

RS

cúusulÂ sEcuNDÁ - DA VALTDADE Ircs pREços

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

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

obrigâdâ a âdquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivâmente 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, â preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

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

atender, durante o prazo de suâ vigência, os pedidos realizados, e se obriga â cumprir, na íntegra, todas as

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

quaisquer de suas cláusulas.

CúUSULA TERCEIRA. DA UTILIZAçÃo DA ATA DE REGISTRo DE PREÇoS

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

Municipal que não tenha parücipado do certame licitâtório, medtante prévia consultâ ao contratânte, desde que

devidamente comprovada a vantagem.

Pârágrafo primeiro: 0s Órgãos e entidades que não participârem do Registro de Preços, quando desejarem fazer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao Contratante, para que este
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indique os possÍveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

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

estabelecidas, optar pelâ aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos regisfrados em Ata,

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

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

enüdade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

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

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

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

CIÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

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

especificâções contidas na ordem de compÍas/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse dâ secretaria solicitante podenclo ocorrer em qualquer paite do município tanto na ária urbana quanto

na zona rural.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRÁTADA âpresentará a \ota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

do na Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás, CEP:68524-000, para fins de pagâm€nto, mediante ordem

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

confornre planejamento e disponibiliclade finarceira. As notas deverão ser entregues entr€ 15 a 30 de cada mês.

1.1. 0s pâgamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-Íinanceiro] determinado

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

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

disponibilidade orçâmentária.

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 (CNDJ, ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço IFGTS) e à Justiça do Trabalho ICNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos poÍ lci,

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

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverenr em perfeitas condiçôes ou estiverem en]

desacordo com as especificações âpresentâdâs e aceitâs.

4. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Cara.iás poderá deduzir do montarte a pagar os valores correspondentes

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

5- Nenhum pagâmento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

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

pagamento.
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5.1 - Nos casos de eventuais antecipaçôes de pagamentos, fica convencionado que sêrá âplicado o percentual de

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

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante yencedora não tenhâ concorrido de alguma

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

Eldorado do Carajás cntre a data acima referida c a correspondcntc ao cfetivo adimplemento da parcela, será a

seguinte:

EM=lxNxVP

0nde:

EM = Encargos morâtórios;

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

VP = Vâlor dâ parcela a ser paga.

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

r=(Tx)/36s => t=(6/700)/365 => r=0,0001.614

TX = Percentualda taxa anual = 60á.

6.1 - A compensação financeira previstâ nestâ condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

cúusuLA sExrA - DAs coNDtçoEs DE FoRNEctMENTo

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

serviços.

0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência destâ Ata, nlesmo que a

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

obrigações constântês no Editâ|, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços,

CúUSULA SÉTIMA. DAs PENALIDADES

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

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

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

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

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

ll - multa de O,1o/o (zero vírgula um por centoJ por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

esaabelecidas, até o máximo de 1070 [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 L0o/o (dez por cento) sobre o valor tlo mal-eriâl não entregue, no caso de inexecução tolal ou parcial

do ob.icto contratado, recolhida no prâzo de 15 (quinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo de indenizâção dos prejuÍzos porventurâ causados âo contratante pela nâo execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro - l-icará impedida de licitar e de contratar com a Administrâção Pública, pelo prazo de até 05
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fcinco] anos, garantido o direito préúo da citação e de ampla defesâ, enquanto perdurar os motivos determinantes

da punigão ou até que seja promovida a reabilitação pelante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

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

entregar a documenl"ação exigirla para o certame ou apresentar documentação falsa, ense.jar o retardamento da

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

tle modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

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

aplicadas juntamente com as dos incisos "l[" e "lll", facultâda a defesa prévia do interessâdo, no respectivo

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

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

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

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Pârágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente regisPadas 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 cominações legais.

cLÁusuLA oITAVA - DO REATUSTAMENTO DE PREçOS: Quando, por morivo superveniente, o preço registrado

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

8.1 Convocar o contratado visando à negociâção parâ redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

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

8.3 Convocar os demais clâssificados para conceder iguâl oportunidede de negociação.

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

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

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

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

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

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

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

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

restabelecer as condiçôes originalmente pactuadâs.

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

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

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

deverá ocorrer de fornra proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosanrente por meio de

memória de cálculo a ser apresentadâ pela pârte interessada,

8.11 Dentre os fal-os ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

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

aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionáriâ, umâ vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

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

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada:

8-14 O evento implltado como causa de desequilíbrio houver ocorrido ântes dâ formulâção da proposta deÍinitiva

ou após a Íinalização da úgência da Ata;

8,15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuÍdos à parte

interessada;

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

âmbito, â previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÔES DE RICEBIMENTO DO OBIETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O recebimento do objeto constânte dâ presente ata está condlcionado à observância de suas especificações

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

Parágrafo PÍimeiror 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 ôu nota de empenho,

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Pârágrafo Segundo: Serão recebidos dâ seguinte forma:

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

produtos com as especiÍicações constantes da proposta da empresa.

ll - DeÍinitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e suâ consequente

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

úteis após o recebimento provisório.

ctÁUSULA DÉcIMA - Do cANcEI.ÁMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Atâ, por ocorrênciâ de casos fortuitos ou de íorçâ

maior;

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

r Por iniciativa do Ministério da Justiça, 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;

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

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

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

de Preços;

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

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CLÀUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAçÃO PARA AQUISIçÀO E EMISSÀO DAS ORDENS DE COMPRA

ou sERVrços

As aquisições do objeto da presente Ata de Registlo de Preços serão i. utolizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: À emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA . Dos AcRÉscIMos E sUPREssÔEs

0 licitânte registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quântitativos

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

com o § 1e do art 65, da Lei ne 8.666/93.

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

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registr.rdas nesta Atâ poderá ser total ou parcial, â

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

CúUSULA DÉcIMA TERCEIRA . Dos PREços E LoTEs Dos ITENs DE FoRNEcIMENTo oU sERvIços

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

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

contado a partir da assinaturâ dâ presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUÁRTA - DAs oBRIGAçÔEs Do FoRNEcEDoR

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

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

CIÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRÁTANTE

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

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota[s) Fiscal(âis)/Fâtura(s] da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do'l'ermo de Recebimento.
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Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

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

cúusulA DÉcrMA sExrA - DAs DrspostçoEs FrNArs

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

1q lugar.

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

constantes das Leis ne 8.666/93 e I0.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratan!e.

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 estarent assim, justas e contratadas, firmam o presente instru"nento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de de 

-.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPI N" _._. _l_-_

CON'I'RATADA

jtlj?rüts cl.r,) 'p$ri:r Ç.r.? ítlck:.; veJáru dj j;ü,i*(}r]?. sr m4o do StN§ôil ier '.rüa '
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeiturâ Municipal de Eldorado do Carajás, neste âto

denominado contratante, com seguinLe endereço Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

representado pelo Sr,a Prefeita Municipal Iara Braga Miranda, e de outro lado a enrpresa

inscrita no CNPJ (MFl sob o n.o

do contrato é de R$ _

doravante denominada

simplesmente contratada, neste âto representada por __- portador da Cédula de Identidade n.e

e CPIr (MFJ n.a celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e _/ e a proposta âpresentada pelâ contÍatadâ, sujeitando-se o contratante e â

contratada às normas disciplinares das Leis ns 8.666/1993 e 70.52A/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setenrbro de

2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBIETO

l-. 0 presente contrato tem como objeto: Sistema de registro de preço para contrataçáo de empresa para
locação de veículos leves e utilitários para atender diversas secretarias e fundos do Município de Eldorado
do Caraiás.

1. 0s preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresenl"ada pela contratada, sendo que o valor !oLal

ITEM F SPFí]IFICA''Otr"S LIND QLIT.
VALOR

UNITÁRIO
Rr§

VAI,OR
TO'I'AL RS

2. Os quantitâtivos indicados na Planilha constante do Anexo do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativot não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e âceitos pelâ âdministração

para execução d<ls serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Caraiás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato parâ â entxegâ â contâr da notificação da

fiscalização clo C0NTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços âutorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavraLura do presente contrato decorre da realização rlo Pregã.r Eletrônico realizado com fundamento na Lei

ne 10.52 0, de 17 de.iulho de 2 002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.0I 4 de 20 de Setembro de 2 019.

CúUSULA QUINTA - DA ExEcUçÃo Do CONTRATO

RudddRiovcrÍÍrell,oour'(e,rt o krnroc,(tP 68524 c'oo Eldotadodu{atajúsiPA
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1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, re€iular-se-ão pelas cláusulas contratuâis e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado, na íormâ do artigo 54 da Lei n,e 8.666/93 combinado com ô inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

CúUSUUISEXTA - DAvIGÊNGIA E DA EFICÁGIA

1. A úgência deste confato será / 

-/-à 
-/ 

/ _, contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do art, 57, inciso lV c/c artigo 65 da Lei

Federal ns 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, previamente justificadas.

CúUSULA SÉTIMA - Dos ENCARGoS Do CoNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constântes do objeto;

1..2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratadaj

1.3 - reieitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônicon." _/_ __;

1.4- impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não âtenda às especiíicações constantes do anexo i do edital do

pregão n." / - e conforme cronogt-ama da secretaria requisitante.

1,6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratânte.

CúUSULA OITAVA. DOS ENCARGOS DA CONTRÂTADA

L. Caberá à contÍâtâda:

1,1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como;

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuiçôes;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

L2 - manter os sêus técnicos suieitos às normâs disciplinâres do contrâtânte quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

,r.r,Lr. rl1: /,.,ri:r.,jr,ai:.,,..r,r.r ,.iOr:rir-: ., rr:a rta tlai!,ri:)i;:i., ,.,1.j
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1.3 - mânter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trâbalho no órgão, devendo substituir

imediatam€nte qualquer um deles que sela considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1..5 - arcar com despesa decorrente de qualquer iníração, seja quai for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratantej

1,6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultântes da execução ou

dos mâteriais usados;

L.7 - refazer os serüços que forem rejeitâdos no prazo de 05 (crnco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços obieto deste contrato;

1,9 submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretariâ de infra estruturâ e obras do corrtratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos iulgados necessários;

1.16 - nlanter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

cLÁusuLA NoNA - DAs oBRIcAçôEs soctAts, coMERctAts E FrscAts

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e ôbrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista 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, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possÍvel demândâ trabalhista, cÍvel ou penal, relacionadas a este contrâto,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1,.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execuçâo deste

contrâto.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à âdministração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

.,r.r.:l.1u 11rrra!, lrtl, ':;.- r,Íl,r:.r: arliarj,r. ftn'i-i;i,i.i .;.
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razão pela qual a contratâda renuncia expressamente a qualquer vÍnculo de solidariedade, ativâ ou passiva, com o

coI'ltratante.

cúusura oÉcrruA - DAs oBRTGAçÕES cERAIs

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

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertcncente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestaçâo dos serviços, objeto deste contrato;

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

prévia âutorlzação da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestâção ílos serviços objeto deste contrato.

1.4 Arcar com todas as revisões durante a garantia.

cLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCATIZAÇÀO

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

para esse fim,

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

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

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

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

medidas convenientes.

4, A contratada deverá rnanter preposto pala represenlá-la durante a execução deste contfato, desde que aceito

pela âdministração do contratante.

cLÁUSUtA DÉClMA SEGUNDA . DA ATESTAçÂO

1. A atestâção da execuçâo dos serviços caberá à serüdor do contratante designado para fim representando o

contratânte.

ctÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do obieto licitado correrão por contâ da Dotação Orçamentária Própria

do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. )O«XXXXXXXXXXXXX

CúUSULA DÉCIMA QUARTA. DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviÇos, a contratada apresentârá a Notá Fiscal/Faturâ no Setor Financeiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho c 01 - Centro - k'rn 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fonrecedor, até o 30e (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

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

esliverem de acordo com a especificação apresentadâ e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contrâtâda, nos termos deste contrato,

'ar(. .jli,:, /)iir. çr\ilirarr.r'ar{r,ir.:,{!irn: r ir,:iai) r1a lir:^:}:ilri _.'- .l
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4. Nenhum pagamento será efetuado à contrâtadâ enquanto pendente de liquidação qualquer obrigâção

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

de penalidade ao contratânte.

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

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

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

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

seguinte fórmula:

EM=txNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela pel'tinente a ser paga;

I = Indice de compensação financeira, assim apurado:

t=Tx ==> I=[6/100) ==> l=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 6010

5.2 - A compensação financeira preüsta 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

âtestada por servid or d esignado, conforme disposto no art 67 d a Lei n.e B .666/93, e verificação da regul âridãd e da

licitante vencedora lunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serúço - CRF.

CLÁUSULA DÉ(TMA QUINTA - DA ALTERAçÂo Do CONTRATO

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

8.666/93,desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CúUSULA DÉCIMA sExTA - 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 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no arügo 65, parágrafos le e 2e, da

Lei n.q 8.666/93.

1.1- A contratada [ica obrigada a aceitar, nas mesmas condições coirtratadas, os acréscimos ou supressôes que se

flzerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. 0s valores contratados poderão ser reaiustados a cada período de 12 (doze) meses de execuçâo do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencêdorâ, considerando o tPCA.
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1.4. 0 reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrâtivo protocolado na secretariâ de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Colrtrato nos termos do § 8q do artigo 65 da Lei

Federal nq 8.666/93.

cúUsUtA DÉCIMA SÉTIMA. DAs PENALIDADES

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

sujeitará a contratada à multa de 0,50/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

l0o/o [tlez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze] dias corridos, uma

vez comunicada oÍlcialmente,

2, Pela inexecução total ou parcial do obreto deste contrato, a administração do contratânte poderá, garantida a

préüa defesa, aplicar à contratada as seguintes sançôes:

2.1- advertência;

2.2 - multa de 10a/o (dez por cento) sobre o valor total do contrâto, no caso de inexecução totâl do objeto

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

2.3 ' suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de âté 2 (doisJ anos;

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

motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perânte a própria autoridade que

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

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

3. Pelos motiyos que se seguem, principalmente, a contrâtâdâ estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusular

3.1- pelo atraso na execução dos serviços, em relâção âo prazo proposto e aceitoj

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

rejeitado, caracterizadâ se â substituição não ocorrer no prazo de 5 [cinco) dias úteis, contado da data da rejelção;

e

3,3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, côntados da data de re,eição.

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

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Câpítulo lV da Lei n.q

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificâdo c âceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, â contratâda 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.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

L. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n,e 8.666/93.

1,L - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

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 Iei n.a 8.666/93, notificando-se a contratada corn 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.

clÁusuul oÉcrrun NoNA - DA vrNculnçÃo Ao EDTTAL E Á pRoposrA DA coNTRATADA

L. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.q / , e aos termos das propostas da

contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Do FoRo

t. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possarn ser dirimidas administrativarnente,

serão processadas e !ulgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja,

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o 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,

contratânte e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de 2023

CONIRA'f,ANT}i CON'IITAI'ADA

TESTEMLINFIAS

2
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