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o rrturulcÍplo DE ELDoRADo Dos cAnRfÁs, ToRNA pÚsuco, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS,

euE A nREFEITURA MUNICIeAL, RnRLtztrut LlcttRçÃo, eARA REGISTRo DE pREÇos NA MoDALIDADE
PREGÃo, NA FoRMA EIpTRÔruIcA, CoM cnIlÉruo DE IULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE, NoS
TERMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2OO2, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE

2OI9,DO DECRETO N97.746, DE 05 DE JUNHO DE2072, DO DECRETO NO 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE

2015, DECRETO 7892, DECRETO N9 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 21
DE luNHo DE 1993, n ls rxlcÊNCIAS ESTABELECIDAS NEsrE EDITAL. LEI coMeLEMENTAR Ns 123106 E

t+7/?ot+, sUBSIDIARIAMENTE, rELA LEI Ne 8.666/93 E DEMAIS LECISLAçÃo, soe AS coNDIÇoES
ESTABELECIDAS NEsrE ATo coNvocRtóRto E ANExos.

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

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.pfrtaldecotrrpraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com

os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etâpa de lances; verificar e julgar as condições de habilitaçào;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente

instruído a autoridade responsável pela adjudicaçáo e propor a homclogação,

2. DO OBIETO.

O obieto da presente licitação é a escolha da proposta mais Vantajose para Sistema de registro de preço para

eventual e futura contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de uniformes

para alunos matriculados nas escolas da Rede Pública Municipal de Educação de Eldorado do Caraiâs/PA,

nas modalidades de Ensino Fundamental e Infantil, e de acordo com as quantidades e especificações

contidas neste Termo de Referência.

O critério de julgamento adotado será o menor preço do LOTE, observadas as exigências contidas neste Edital e

seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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pATA E HORA DE INICIO pAS PROPOSTâS:
DATA E HORA IIMITE PARA IMPUGNAÇAO:

12 H:00 M Do DIri 27 /Ol/2O23 (HORARIO DE BRASILIA)DUVIDAS E ESCLIIRECIMENTO
DE0B H:00 M DO DIA 27 o23DATA E HORA FINAT DAS PROPOSTAS:

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
SESSÃO PÚBLICA:

08 H:01 M Do DIA Ot/o2/2o23
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3. DO REGTSTRO DE PREçO§.

4, DO CRIDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

participação dos interessados na rnodalidade LICI'I'ATÓRIA PREGÃO, em sua F.ORMA ELETRONICA.

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio lgwry.pqrluldp:*:gLílp;:ltp*àdillÍp:f§:.ç{rat..à[;

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

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

Pregão.

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

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

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

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

+.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

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

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

desatualizados.

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

habilitação

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade 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 âs

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nq Ll.488, de 2007, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ns 123, de 2006.

5.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

5.3,3. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos adrninistrativos, na forma da legislação ügente;

5.3,4. Que não atendam às condiçÕes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.5. Estrangeiros que não tenham represenLação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou j udicialmente;

5,3.6, Que se enquadrem nas vedações previstas no arügo 9q da Lei nq 8.666, de 1993;

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

5.3.8, Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.3.9, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nq

7 46 / 20 74-TCU-Plenário).
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s.4. coMo cotrtotçÃo pARA pARTtcrreçÃo trto pRrcÃo, A LlclrANTE ASSINALAnÁ "sttr,t" ou "tlÃo" EM cAMpo

pRópRro Do stsrEMA slnrRôrutc0, RELATIVo AS SEGUINTUS nrcLeneçôrs:

5.4.3. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar nq 123, de 2006, estando apta a

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

5.4.3.7. Nos itens exclusivos para parücipação de microempresas e ernpresas de pequeno porte, a

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

5.4.3,8. Nos iLens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

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

favorecido previsto na Lei Complementar ne 123, de 2006, meimo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

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

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

conformidade com as exigências editalícias;

5,4.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

5.4.7. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, pi:rigoso ou insalubre e nào emprega menor de

L6 anos, salvo menor, a partir de L4 anos, na condição de aprendiz, nos termos do arügo 7', XXXlll, da

Constituição;

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

de 16 de setembro de 2009.

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

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

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

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

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

lei e neste Edital.

6. nn npRrsgNTÁçÃo DA PROPOSTA E DoS DOCUMENTO§ DE H.{BII,ITAçÃO. , 
,i i i

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivarnente por meio do sistema eletrônico, concornitantemente com os

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

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

envio dessa documentação.

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

chave de acesso e senha.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art, 43, § Ls da LC ne 123,de2006.
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6.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorren[e da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

sonrente ocorrerá após a realização dos proceclimen[os de negociação e julgamento da proposta.

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

flisponibilizados para avaliação do[a) Pregoeiro(a) e para acesso pr'rb.ico após o encerramento do envio de lances.

7. DOPREENCHIMENTODAPROPOSTA"

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

campos:

7.1,.3, Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

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

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

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

7,2. Tod,as as especificações do objeto contidas na proposta vincularrr a Contratada.

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

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

serviços.

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

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

outro pretexto.

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

7.6. Os licitantes devcm respeitar os preços máximos estabelecidts nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarem de licitações pÚtblicas;

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

fantasia que venha indicar a mesma.

s.DAABEBrÚRADA§E§sÃo,CuesslrlcRçÃoDAsPRoPCISTAsEFoRMULAçÃoDEUINCEs.

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

local indicados neste Edital.

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

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

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

realpor todos os participantes-

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

a efeito na fase de aceitação.

8,3. O sistema ordenará automaticamente as propostâs classificadas, sendo que somente estãs parüciparão 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. Iniciada a etâpâ competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

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

8.5.3. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

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

regras estabelecidas no Edital,

8,7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou peÍcentual de desconto superior âo último

por elê ofertado e registrado pelo sistema.

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

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor ofertâ deverá ser R$ O,5O cinquenta

centavos,

8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não roderá ser inferior a vinte (20J segundos e o

intervâlo entre lânces não poderá ser iníerior a três (3) seguldos, sob pena de serem automâticamente

descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10'seráadotadoparaoenviodelancesnoemqueos
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações,

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

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

sessão pública.

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

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

intermediários.

8.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida no lote anterior, a sessão pública encerrar-se-á

automaticamente.

8.14. Encerradâ a fase competitiva sem que haja a prorrogâção a ttomática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 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.
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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 licitantcs serâo informados, em tempo real, do valor do menor

lance registrâdo, vedadâ a identificâçâo do licitante.

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

eletrônico poderá permanecer acessível aos 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 comunicaçâo expressa do(al Pregoeiro(a) aos

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

httrt: / /www.nortaldeconryraspublicas"com.hr. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

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

entidade empresâriâ1. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

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

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ns 123, de2006,

regufamentada pelo Decreto ne 8.538,de2075.

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

faixa de até 570 (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadâs com a

primeira colocada.

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

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

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

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificadâ desistâ 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, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

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

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que Íizerem.ius às margens de preferência,

conforme regulamento.
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8.26. A ordem de apresentação pelos licitântes é utilizâdâ como um dos critérios de classificação, de maneira que

só poderá haver empate enlre propostas iguais (não seguidas de lanr;esJ, ou entre lances Ílnais da fase fechada do

modo dc disputa aberto c fechado,

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

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

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 pârâ

pessoâ com deficiência ou para reatilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstâs na legislação.

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

empatadas.

8.29. Encerrâda â etapa de enüo de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(aJ deverá encaminhar, pelo sistema

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

proposta, vedada â negociação em condições diferentes dâs previstâs neste Edital.

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

8.29.4. O(a) pregoeiro(al solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

propostâ adequadâ ao último lance ofertado após a negociaçãc realizada, acompanhada, se for o caso, dos

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

apresentados.

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

9, DA ACETTABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORÁ.

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

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

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

r0.024/2079.

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

fixado (Acórdão ne 7455/20t9 -TCU - PlenárioJ, ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento ]arl,18, inciso II, 1'a lei:8666.

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

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

encargos, aindâ que o ato convocatório da licitação não tenhâ estâbelecido limites mÍnimos, exceto quando se

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

totalidade da remuneração.
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9.3. Quâlquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aÍbrir a exequibilidade e a legalidade

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

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

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

no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ÁNTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ataj

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

funcionalidade disponível no sisLema, no prazo de 02 (DUA§) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.3, 0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(aJ Pregoeiro(a) por solicitação escrita e iustiíicâda do

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

95.4 Dentre os documentos passíveis de solicitaÇão pelo(a) Pregoeiro(a], destacam-se os que contenham as

cârâcterÍsücas do material ofertado, tâis como mârca, modelo, tipo, fâbricânte e procedência, além de outras

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

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeir:(a), sem prejuÍzo do seu ulterior envio pelo

sistemâ eletrônico, sob pena de não aceitâção da propostâ,

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

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

9,6, Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a] Fregoeiro(al examinará a proposta ou lance

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

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

ã sua continuidade.

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

apresentou o lance mais vantaioso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociaçâo em

condições diversas das previstas neste Edital.

9.8.3. Também nas hipóteses em que o(a) Prcgoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9,8.4, A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

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

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

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

ântes estabelecida se for o câso.

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

observado o disposto neste Edital.

10. DAHAATLTTAçÂO.

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

em primeiro lugar, a pregoeirâ verificará o eventual descunrprimento das condições de participação,
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a flutura contratação,

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

10.1.3, Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

l-0.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP [.u':uv.pr:rta]-datLans ),

1-0.1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça Ilvll'r."'.cnj"jus.]:t'7'i:rrprobitiarle-arlrn,/ onsull.ar-reiyrrcr itlo.php 1.

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

h ttps:l/contas"tcu.g

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

majoritário, por força do artigo I-2 da Lei n" 8.429, de L992, que prevê, dentre as sanções 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 maioritário.

10.7.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecer or 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.

L0.1.7,8. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos socieúrios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

1,0.1,.7.9. O licitante será convocado para manifestação previainente à sua desclassificação.

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

de participação.

t0.1.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pell sistema, da eventual ocorrência do entpate

ficto, preüsto nos arts, 44 e 45 da Lei Complementar ns 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 qualiÍicação

econômica financeira e habilitação técnica.

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

Referência, TERMO DE REFERENCIA, que após realizada e cumprida será expedido relatório 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.

1-0.1.10. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documen[ação atualizada.
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2.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios

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

válidafsJ, conforme arl 43, §3q, do Decreto 70.024, 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 forrnato digital,

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

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

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

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

permitidos.

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

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqu:les documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da rnatriz.

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

perünentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovacla a centralização do recolhimento dessas

conffibuições.

o Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos tennos deste Edital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

ro.2. HABTLTTAçÃO f URÍDrCA:

t0.2.3. No caso de ernpresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

L0,2.4. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI; Certificado da Condição de

Microempreendedor lndiüdual - CCMEI, cuja aceitação ficará coitdicionada à verificação da autenticidade no

sÍti o ${.r,}.ll-r,t# c rt.a j çl"e e.tlr Ír rc c *d e rl or. g.tr . hl;

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

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

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

10.2.6. lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis cnde opera, com averbação no Registro onde

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

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

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

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

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

respectiva sede, bem como o registro de que trata o arL L07 da Ler nq 5.764,de L97L;

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

t!nj$\- ,:iI;li:t "F,l;r§ (Jti{, l(}$Ot tr*.r*r]t tl Silt§Cr::. il stri;r: rir: .tll,\}ft)& iP? ,-!ln
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10.2.10. 0s documentos acima deverão estar acompanhados de todas âs alterações ou da consolidação

respectiva;

10.2.11. Certidão de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte emitida pela juntâ

comercial do estado da empresa; Quando for o caso.

10,2,12, Documentos pessoais com foto dos sócios administradores, o mesmo deverá esta autenticado

per cartório de oficio competente, ou por membros da comissão permanente de Licitação de Eldorado do

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

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.3.3. CNPf - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoâs

Físicas iuntamente com o QSA, conforme o casoj

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

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

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

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade SociâI, nos termos da Portaria Conjuntâ nq 1.751,

de 02/ t0 /20L4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Carantia do Tempo de Serviço (FGTS);

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

âpresentação de certidão negaüvâ ou positiva com efeito dc negativ4 nos termos do Título Vll-A dâ

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-l,ei ne 5.452, de 1g de maio de 1943;

70,3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, atrayés da Certidão Negativa coniunta junto aos

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

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

Municipais, emitida pelâ Secretaria dâ Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

10.3.9. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

10,3.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de

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

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

10.4. QUALTFICAÇÂO eCONÔrú ICO-FINANCETRA.

1.0.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extraiudicial [Lei ne 11.101, d,e 9.2.2005),

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

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

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

últimos 60 dias;

10.4.5. Certidão especifica contendo todos os atos registrados na Junta Comercial do Estado do domicilio ou

sede da licitante emitida nos últimos 60 dias;

lj.).r.jr1,:r'r.r,üir-r,irr{r .!.rr,r) i.(rl)ir-1 : r r ri:r .i.i .!rr l.illÉ, :!.,. ,sti
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10,4,6. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do últim,) exercício social, já exigíveis e apresentados

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

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

(três) mêses dâ dâta de apresentâção da proposta;

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

patrimonial e demonstraçôes confábeis referentes ao período de existência da sociedade;

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

10.4.6.9. Caso o licitante s€ja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria

conúbil-finânceira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as

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

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

70.4.6.1'l-. Certidão de regulat'idade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

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

Liquidez Geral (LGJ, Solvênciâ Geral (SGJ e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação

das fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

Passivo Circulante

L0.4.8. As empresas que apresentarem resultado iníerior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

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

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

10olo (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item perünente.

10.5. QUALIFICAÇÃO rÉCrurCe.

10,5.1. Atestado de capacidade técnica expedida por Órgào da Ádministração Pública ou Privada, comprovando a

boâ execução de serviços/fornecimento da mesma natureza do objeto licitado, contendo o grâu de satisfação

quanto ao nÍvel de qualidade do fornecimento, para os atestados emitido pelo público privado o mesmo deverá ter

sua assinatura reconhecidâ â cartório.

10.5.3. Declaração que se compromete com o [ornecimento conforme do prazo determinado no edital.

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

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

cplelcloraciodocaraias6àemail.com , a validade da mesma sendo emitida nos últimos 30 dias, aonde a mesma deverá

ser solicitada 24 horas de antecedência do certame.

Iiua da lüo \'.nnelho ''()l Cmlro knr 10{1. Cl:ll'j: 63521-' l()0 l-.LJoritlo J(, Cnr.rlas l'A
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Proposta de preços; [apresentar em papel timbrado da empresaJ.

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

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

Declaração nos termos do inciso XXXIll, art. 7e da constituição federal; [apresentar em papel timbrado da

empresaJ.

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

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

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

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; [apresenti r em papel timbrado da empresa).

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

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

todas as demais exigências do edital.

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

1"0.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

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

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

cornprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igua! período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

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

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

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

de pequeno porte ou sociedade cooperaLiva com alguma restriçâo na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazopara regularização.

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

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

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

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

10.1-L, Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 1"23,

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

10.L2. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado

vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

Ll,.L, A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser en:aminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
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1L.1.3, Ser redigida em lÍngua portuguesa, digitada, em umâ üa sem emendâs, rasuras, entrelinhas ou

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

11.,1,4. Conter a indicaçâo do banco, número da conta e agência do licitante vcncedor, para fins de pagamento,

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

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

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

procedência, ünculam a Contratada,

11.3. Os preços deverão ser exprcssos cm moeda corrente nacional, o valor uniúrio em algarismos e o valor

globâl em algârismos e por extenso (art 5s da Lei ns 8.666/93).

11..3,3. 0correndo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

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

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitâda, 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 Anexos, não sendo considerada aquela que não

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

1.1.6, As propostas que contenham a descriçâo do objeto, o valor e os documentos complementares estarão

disponíveis na internet, após a homologação.

11.7. A administração quando entender que os vâlores estão inexequível poderá solicitar d as empresâs d eclaradâs

como arrematantes a planilha de composiçào, encargos sociais, encargos trabalhista, desp€sa com pessoal, frete

iuntâmente com notâs fiscais de entrada ou de saída de acordo o itens já arrematados.

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

12. DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase dc regulârização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

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

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

decisão(ões) pretende recoruer e por quâis motivos, em câmpo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se maniFeste, câberá o(aJ Pregoeiro(aJ verificar a tempestividade e a existência de motivação

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

1"2.2.3. Nesse momento o(a) Pregoeiro(aJ não adentrará no méritr) recursal, mas apenas verificará âs condições

de admissibilidade do recurso.

L2.2.4. A falÍa de manifestação motivâda do licitante quanto à intenção de recorrer importârá a decadência

desse direito.

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

âs râzões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
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âpresentarem contraruazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão â 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 permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÂO PÚBLICÀ

13.1. A sessão pública poderá ser reabcrtâ:

13.1.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulatão de atos anteriores à realização dâ sessão

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

anulados e os que dele dependam.

13.1.4. Quando houver erro na aceitação do preço melhor- classiÍicado ou quando o Iicitante declarado vencedor

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

trabalhista, nos termos do art. 43, §1e da l C. np 123/2O06. Nessa| hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13,2, Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhâr a sessão reaberta.

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

procedimento licitâtório.

1.3.2.4. A convocação feitâ por e-mail dâr-se-á de âcordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

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

14. DA AD'UDICAÇÃO E HOMOLOGAçÂO.

1.4.1., 0 objeto da licitação será adjudicado ao Iicitante declarado vencedor, por ato do[a] Pregoeiro(a), caso não

hâja interposição de recurso, ou pelâ âutoridade competente, após a , egular decisão dos recursos apresentados.

14.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUçÃO.

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente , ontratâção.

15.2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

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

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

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

15.4. 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 assillatura, mediante correspondência postal com

aviso de recebimento (ARJ ou meio eletrônico, para que seja assinitda e devolvida no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimento.
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15.5. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do

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

sofrera sanções administrativas conforme a lei.

16. DO TERI,IO DE CONTRÁTO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

L6.1-. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emiti do instrumento equivalente.

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

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

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

Ediral.

L6,2.3, Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

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

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

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

16.2.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adiudicatario e aceita pela Administração.

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

reconhecimento de que:

L6.3.3. Referida Nota está subsütuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei nq 8.666,de L993;

L6.3.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

t6.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e78 da Lei nq

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

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

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

1,6.6. Preüamente 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 como ocorrências impediüvas indiretas, observado o disposto no art. 29,da lnstrução Normativa ne

3,de26 de abrilde 2018, e nos termos do art.6s, UI, da Lei nç 1,0.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

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

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a úgência do contrato.
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L6.7.3. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

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

16.8. Na assinatura do contraEo ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de

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

de registro de preços.

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

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

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

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

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

17. DO REA|USTAMENTO EM SENTTDO GERAL

17.1,. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contraLual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBTMENTO DO OBIETO E DA FTSCATTZAçÃO.

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

19. DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

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

20. DO PAGAMEIIITO.

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

21. DAS SANçOES ÁDM|NISTRÁTrVAS.

3.1. Comete infração adrninistrativa, nos termos da Lei ne L0.520, de 2002, o Iicitante/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;

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

21.7.5. Apresentar documentação falsa;

2L.1,.6. Deixar de enfregar os documentos exigidos no certame;

2t.7.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1,.8. Não mantiver a proposta;

2t.7.9. Cometer fraude fiscal;

21,.1,.L0. Comportar-se de modo inidôneo;

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

juízo da Adrninistração, à multa moratória de 0,5o/o (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de Llo/o (dez

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

ZL.Z,L. A multa prevista neste ITEM será desconLada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

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

as rnultas previstas.
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21.3. A inexecução total ou parcial do obieto contrâtado, a Administração poderá aplicar à vencedora, âs seguintes

sanções administrativat nos terrnos do artigo Ne 87, da Lei Ns 8.666/93:

. Advertência por escritoj

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

do contratoj

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

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

justificâtiva aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caralás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 [cinco] anos;

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

determinantes da punição, ou até que seja promovidâ a reâbilitâçâo perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nq 87 da Lei Ns 8.666/q3, c/c art. Ne 7e da Lei Ne 10.520/02 e arL Ns

14 do Decreto Nq 3.555/00.

?1-4. Do aÍo que âplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

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

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

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administraüvas previstas neste edital, inclusive a

reabi litação perante a Administração Pública.

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

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

de licitação, de contratação e de execução do obreto contratuâI.

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

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

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

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

licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIÁDA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitántes, com ou sem o

conhecimento de representântes ou prepostos do órgão licitldor, visando estabelecer preços em nÍveis

artifi ciais e não-competitivos;

d) PRJíTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameâçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participâção em um processo licitatório ou âfetar â execuçâo do contrato.

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

falsas aos representântes do organismo financeiro multilateral, com o ob,etivo de impedir mâteriâlmente a

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

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
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zz. DtronunçÃo Do cADAsrRo DE REsERVÀ

2.1 Após o encerramento da etapa compe[itiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bern classificado.

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

ao licitante melhor classificado,

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

es[es serão classificados segundo a ordem da última propos[a individual apresenLada durante a fase competitiva,

2.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá scr respeitada nas contratações 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 2l do Decreto n" 7.892/20t3.

23. DAIMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMI,NTO.

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

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRôNICA no sistema

rvwlv, portald eeam pra spuhI icas,çetm.br.

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

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

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

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

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

por meio eletrônico via interne! ern campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.porta ld ecoJn pra spub lica s,com.br.

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

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

dos anexos.

2.1,1- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos preüstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao arl 2L parágrafo 4q, da Lei 8.666/93.

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

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

2.L2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularâo os parücipantes e a

administração.

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

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

que esteiam subscritas por represenLante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

2.1,5 A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

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

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

pública ou particular (instrumento de mandato com pocleres para im,rugnar o Edital).

24. DAS DTSPOSTçoES GERATS.

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

2.L7 Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação ern con .rário, pelo(aJ Pregoeiro(a).

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

- DF.

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

alterern a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurÍdica, mediante despacho fundarnentado,

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

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

221 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

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

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

processo licitatório.

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

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

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

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

2.25 0 licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 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 tive 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 des[e Edital e de srus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Edital.
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2.27 A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

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

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

desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

2.27.3 A anulação do pregão induz à do contrato.

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

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

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

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: wwrv.oortaldecomoraspublicas.com.br. e

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

vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP:68524-000. nos dias úteis, tto horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

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

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

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO r - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

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

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO Iil - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7e DA CONSTITUTÇÃO FEDERAL;

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

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE;

ANEXO VIl - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VIrr - DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCIJLO COM ÓRGÃO PÚB o

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás -PA 77 de janeiro de2023.
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TERMO DE REFERÊNCIE

1 DO OBIETO

1.1 Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de uniformes para alunos

matriculados nas escolas da Rede Pública Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA, nas

modalidades de Ensino Fundamental e Infantil, e de acordo com as quantidades e especificaçÕes contidas

neste Termo de Referência.

Jusüfica-se perante o disposto na Lei ne 47012021, dispõe sobre a obrigatori edade de uso de uniforme

estudantil padronizado e gratuito nas escolas públicas do Município de Eldorado do Carajás/PA e dá outras

providências, CONSIDERANDO ainda o disposto no item 5 e seguintes do Edital ne 00L/2022 - SEMED do concurso

para escolha de uniforme escolar da Rede Municipal de Ensino Público do Município de Eldorado do Carajás/PA.

Onde o uso de uniformes pelos alunos possibilita urna identificação imediata e evita que outras pessoas se

infiltrem no meio escolar, proporcionando mais segurança, equidade de direitos/deveres e evitando a exposição

dos estudantes aos riscos do ambiente exterior.

Levando em consideração que os uniformes são de uso diário e sofrem desgaste ao longo do tempo, se faz

necessário a aquisição de pelo menos duas unidades para cada aluno. fusüfica-se a presente contratação para

atender as dernandas existentes e garanür a estrutura mínima necessária para o correto atendimento as normas

da Rede Pública Municipal de Ensino de Eldorado do Carajás/PA. Favorece a isonomia, pois oferece pouco risco de

comparação entre os alunos, diminui a ostentação e o deixa com menor poder aquisitivo em pe de igualdade diante

do grupo, equilibrando as diferenças sociais, onde é programado para todos os tipos de corpos e evita

comparações entre os mesmos. Isso diminui até o risco de bullying. Viabiliza a segurança no seu uso, por ter um

tecido flexível, o uniforme dá segurança no exercício das atividades escolares e nas aulas de Educação Física.

proporciona a disciplina, uma vez que o uniforme ajuda na assimilação de norrnas e regras, contribuindo com o

aprendizado da organização e da disciplina, indispensáveis para o desenvolvimento. Confere responsabilidade, já

que evita que a sala fle aula se lransforme em urn local multicolorido que chame a atenção pelas roupas e não pelo

conteúdo. Proporciona ao aluno o sentimento de pertença, que faz parte ativa do grupo, favorecendo o

desenvolvimento da parte social da criança. Com efeito, podemos verificar que o uniforme escolar é um

instrumento que colabora sob aspectos significativos, para a forrnação de nossos alunos, favorecendo o

desenvolvimento integral dos mesmos e legitimando um dos principais papéis da escola.

DO

3.1, Ncrs valores deverão estar inclusos todas as despesas com: materiais; mão- de-obra e encargos sociais;

trabalhistas e previdenciários; combustível; transporte; serviço de manutenção e todas as demais despesas diretas
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e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto. Nos preços unilários dos itens deverão incluir todas as

despesas, encargos e tribuLos pertinentes para cada execução do serviço.

4 DA FORMA E DOS PRAZOS DE EXECUçÃO

4.1 A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de QUALIDADE e SEGURANÇA, em

conformidade com as condições constantes neste Edital, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO,

ANVISA, e outros, atender eficazmente às finalidades que dele(s) naturalmente se espera(m), conforme determina

o Código de Defesa do Consumidor, atender às normas de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, e, quando for o caso, às legislações específicas das Agências Reguladoras,

do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Vigilância Sanitária e demais

normas e legislação pertinente e em vigência.

4.2 Os pedidos dos serviços a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência

do contrato. A cada soliciLação será formalizada a emissão da Ordem de Serviço onde serão detalhados os serviços

e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à

Empresa contratada por meio de e-mail ou outro meio eficaz.

4.3 A empresa vencedora deverá disponibilizar o atendirnento em aLé 24 (Vinte e quatro) horas, não sendo aceito

atraso superiores a24 (Vinte e quatro) horas, após recebimento da Autorização de Despesa.

4.4 Todos os bens fornecidos ou serviços prestados serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade

e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida

para substituição ou adequações, no prazo máximo de 03 (trêsJ dias úteis, sem prejuízo da aplicação das

penalidades cabíveis;

4.5 A cada serviço realizado objeto deste Edital deverá [ãoJ ser entregue(s) acornpanhado(s) de nota(s) distintas,

ou seja, de acordo com os serviços solicitados, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além

das demais exigências legais;

4.6 Cada fornecimento/serviço somente será considerado concluído mediante a emissão de termo de recebimento

definitivo;

4.7 Os obietos ou serviços serão recebidos da seguinte forma: a) provisoriamente, para efeito de posterior

verificação da conformidade dos produtos com a especificação; bj definiüvamente, após a verificação da qualidade

e quantidade dos produtos e consequente aceitação nos termos constantes da nota de autorização de despesas.

4.8 A Nota fiscal deverá ser descritiva, constar ne da ordem de serviço, dados da conta bancária para depósito do

pagamento, bem como da CND TRABALHISTAS e CRF do FGTS, ílND ESTADUAL, FEDERAI- E MTJNICIPAL A

Empresa contratada só poderá emitir Nota Fiscal após a emissão da respectiva ORDEM DE SERVIÇO, em

conformidade com o disposto na presente ATA.
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4.9 O setor responsável pelo contrato de cada secretalia poderá solicitar à contratada, justificadamente, a

substituição imediata de profissionais que estejam obstruindo a exccução do Contrato, que apresentem conduta

inadequada ou atentando contra o patrimônio institucional ou material.

4.10 Os profissionais, designados pela Contratada para execução dos serviços, deverão estar fazendo uso de todos

os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários para garantir a salubridade do ambiente de trabalho.

5.1 Promover a organização técnica e administrativa do objeto contratado, de modo obter eficiência na sua

execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante.

5.2 Conduzir a execução deste instrumento em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal,

encargos trabalhistas, tributário.

5.3 Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos

ern que se verifique danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a

substituição dos rnesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da notiflcação efetuada pela

Organização.

6.1 LOCAIS DE EXECU DE SERV|ÇOS:

O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue nos endereços indicados pela Secretaria Requisitante, no

endereço: Rua da Rodoviária, N.e 30 - Eldorado do Carajás - Pará, em dias de expediente, de segunda a sexta-feira,

das 8h00min às l-7h00min, horário local, a crttério da Contratante.

IGAÇÃO TADACONTRADA

ITEM

1

C0NJ. SHORT MASCULINO CRECHE: camisa em malha lria PV [70%o poliéstere300/oemviscose),nacor
branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Short em tecido helanca/tecido
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conlorme layou[.

DESCRIÇÃO

1.1.2

QNT

)

CON]. CALÇA MASCULINO CRECHE: camisa em malha fria PV [70% poliéstere30o/o emviscoseJ,nacor
branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico feito
com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeir4 com logomarca em silkscreen.
Especificaçõcs de posicionamento e dctalhes da coníccção cm anexo conformc layout.

11,2

CONJ. SHORT FEMININO CRECHE: camisa em malha fria PV (70% poliéster e 30o/o em viscose), na cor
branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Short em tecido helanca/tecido
elásüco feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme
C0Nf. SAIA FEMININO CRECHE: carnisa em malha fria PV (700lo poliéster e 3070 em viscose), na cor
branco eestamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. SAIA em tecido helanca/tecido elástico

feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e

detalhes da confecção em anexo conforme layoul

lzryout.

L00

100

3

4.

5 C0NJ. CALÇA FEMININO CRECIIE: camisa ern malha fria PV [70% poliéstere30o/oemviscose),nacor 42
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branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico feito
com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em sill<screen.
Especificações de posicionamento c detalhcs da confecção cnl ancxo conforme layout.

6

C0NJ. SHORT MASCULINO (4 e 5 anosJ: camisa em malha fria PV (70% poliéster e30o/o em viscoseJ, na
cor branco e estamparia frente e verso e logornarca em silkscreen. Short em tecido helanca/tecido
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layouL

428

7

C0NJ. CALÇA MASCULINO (4 e 5 anos): camisa em malha fiia PV [70% poliéster e 30% em viscoseJ, na

cor branco e esLamparia írente e verso e logomarca em silkscre,:n. Calça, em helanca/tecido elásticr:
feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bande;ra, com logomarca em silkscreen.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção er"r anexo conforme layouL

428

B.

C0NI. SHORT FEMININO (4 e 5 anosJ: camisa em malha íriaPY (700/o poliéster e 30%em üscose), na cor
branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Short em tecido helanca/tecido
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor ve'rde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

350

9.

C0NJ. SAIA FEMININO (4 e 5 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéster e 3070 em viscose), na cor
branco e estamparia fiente e verso e logomarca em silkscreen. SAIA em tecido helanca/tecido elástico

[eitcl com fio Lexturizado de poliamida na cor vercle bandeira. Especificações cle posicionarnentcl e

detalhes da confecção em anexo con[orme layout.

350

10.

CONJ. CALÇA FEMININO (4 e 5 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéster e 300Á ern viscose), na cor
branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Calça, em helancaf tecido elástico feito
com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

7B

1.1..

C0NJ. SH0RT MASCULIN0 INFANTO JUVENIL [6 e 10 anos) : carni';a em malha fria PV (70% poliéstere
30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e iogornarca em silkscreen. Short em

tecido helanca/tecido elástico Í'eito com tlo texturizado de poliamida na cor verde bandeira,

EspecificaçÕes de posicionamento e deLalhes da confecção eril anexo conforme layout.

1,265

12.

C0NJ. CALÇA MASCULIN0 INFANTO JUVENIL (6 e 10 anos): cami a em malha flia PV (70% poliéstere
300/o em viscose), nâ cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Calça, em

helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de polian:ida na cor verde bandeira, com
logornarca em silkscreen.

EspeciÍicações de posicionamento e detalhes da confecção en' anexo conforme layout.
C0NJ. SHORT FEMININ0 INFANT0 IWENIL (6 a 10 anos): carnisa em malha íria PV (70% poliéstere
3 0% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logor-narca em silkscreen. Short em tecido
helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira.

Especificações de posicionamento e deLalhes da confecção ern anexo cr:níorme layout.

1.265

13. 794

1.4.

C0NJ. SAIA FEMININ0 INFANT0 JUVENIL (6 a 10 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéstere30o/o
em viscose), na cor branco e estâmparia frente e verso e logomarca em silkscreen. SAIA em tecido
helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de polia mida na cor verde bandeira.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layouL

794

15. 700

L6, 1,265

CONI. CALÇA FEMININO INFANTO IUVENIL (6 a 10 anos): camisa em malha fria PV [70% poliéstere
309/o em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca ern silkscreen. Calça, em

helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com
logornarca em sill<screen. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo
coníorrrre I ut.

C0NJ. SHORT MASCULINO JUVENIL {Lt a 14 anos) : camisa ern m.rlha fria PV (70% poliéstere 30% em

viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Short em tecido
helancaltecido elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira.

ficaçÕes de posicionamento e detalhes da em anexo conforme lavout.
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17

CONJ. CALÇA MASCULINO ,WENIL [11 a 14 anos): camisa em melha fria PV (70% poliéster e 30% em
vi scose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em
sill<screen. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme
layout.

1265

18.

C0NJ. SH0RT FEMININ0 JUVENIL (11 a 14 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéster e 300/o em
viscoseJ, na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Short em tecido
helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde ba ndeira.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção er l anexo confornte layout.

311

19

C0NJ. SAIA FEMININO JUVENIL (11 a 14 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéstere 30% em
viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. SAIA em tecido
helanca/tecido clástico fcito com fio tcxturizado de poliamida na cor verdc bandeira.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção ern anexo conforme layout.

312

20

CONJ. CALÇA FEMININO f UVENIL (1,1 a 14 anosJ: camisa em malha fria PV (70% poliéster e 3070 em
viscose), na cor branco e estantparia frente everso e logomarca enr si lkscreen. Calça,em helanca/tecido
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logonrarca em
silkscreen. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme
layout.

31,L

21.

C0NJ. SHORT MASCULINO TAMANH0 (P): camisa em malha fria PV [70% poliéster e 300/o emviscose), na
cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Shot em tecido helanca/tecido
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor vcrde bandeira. Especificações dc
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme Iayout.

187

22.

CONI. SHORT FEMININO TAMANH0 (P): camisa em malha fria PV [70% poliéstere 30%emviscose),na
cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Shot em tecido helanca/tecido
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da coníecção em anexo conforme IlayouL

CON.J. SHORT MASCULIN0 TAMANH0 (M) : camisa em malha tria lV (70% pr.rliésl-ere30o/oemviscose),
nacorbrancoeestampariafrenteeverso elogomarcaemsilkscreen. Short ern tecido helanca/tecido
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamcnto e detalhes da confccção em anexo conforrne layoul

133

23. 355

24.

C0N,. SHORT FEMININ0 TAMANH0 (M): camisa em malha fria PV (70% poliéstere 3070 emviscose),na
cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Shot em tecido helanca/tecido
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layouL

299

') c.

C0NJ. SH0RT MASCULIN0 TAMANH0 (GJ: camisa em malha fria PV [70% poliéstere309ôemviscoseJ,na
cor branccl e esLamparia lrente e verso e logornarca em silkscre..:n, Short em Leciclo helanca/lecicl«t
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout

155

26.

CONJ. SH0RT FEMINO TAMANHO (C): carnrsa em rnalha fria PV [70'la poliéstere 300Á em viscose),na cor
brancoeestampariafrenteeverso e logomarca em silkscreen. Shot em tecido helanca/tecido elástico
feito com Íio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e
detalhes da confecção em anexo conforme layout.

75

27

C0NJ.CALÇAMASCULINOTAMANH0(P):camisaemmalhafriaPV(70% poliéstere30%emviscose),na
cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscre,rn. Calça, em helanca/tecido elástico
feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logornarca ern silkscreen.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

'J.87

28.

CONJ. CALÇA FEMININO TAMANHO (P):camisa em malha lria PV í70% poliéstere30o/o emviscose),na
cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico
feitocom Íio texturizado cle poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

133

§cr(rs ,í l ;9J' "&ir* tririr ic}{:}$:; vqfü,)r * §srbôn .. {J r}lü{J {:*a sfrYf/r}fl /c-r ísÍo
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C0NJ. CAIÇA MASCULINO TAMANH0 (M): camisa em malha fria PV (70% poliéstere 30oloemviscose),
na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecldo elástico
feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandcira, com logomarca em sill<screen,
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

355

30.

CONI. CALÇA FEMININO TANIANHO (M): camisa em malha fria PV (70% poliéster e 30% ern viscose), na
cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Calça, ern helanca/tecido elástico
feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca en, silkscreen.
Especificações de posicionamento e de[alhes da confecção em anexo conforme layout.

298

31.

C0Nl, CALÇA MASCULINO TAMANH0 (G): camisa em malha friaPV (700Á poliéster e 300/o emviscose), na
cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico
feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em sill<screen.
Especificações de posicionamcnto e dctalhcs da confecção cm anexo conformc layout.

155

5Z

CONJ. CALÇA FEMININO TAMANH0 (G): carnisa em malha fria PV [70% poliéster e 3070 em viscose), na
cor branco e estamparia írente e verso e logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico
feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção enl anexo conforme layout.

50

33

C0NJ. SAIA t-EMlNtN0 TAMANH0 (P): camisa em malha Íiia PV (70% poliéster e 3070 em viscoseJ, na cor
branco e estarnparia frente e verso e logomarca em silkscreen. SAIA em Leciclo helanca/ tecido elásticr.t
feito com fio texturizado de poliamida nâ cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e

detalhes da conlecção em anexo conforme layout.

1',34

34.

CONJ. SAIA FEMININO TAMANHO (MJ: camisa em rnalha fria PV (70% poliéstere30%emviscoseJ,na
cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em silkscreen. SAIA em tecido helanca/tecido
elástico feito com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

299

35.

C0NJ. SAIA FEMININO TAMANH0 (G): camisa em malha fria PV (709á poliéster e 30%o em viscose), na cor
branco e estamparia írente e verso e logomarca em silkscreen, SAIA em tecido helanca/tecido elástico
[eito com Íio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. LlspecificaçÕes cle p«-rsicionamenLo e
detalhes da conlecção em anexo confbrme layout.

75

ado do Carajás/PA 17 de faneiro de2023

TIAGO PEREI

COSTA:0091

247
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL

ANEXO r - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

NOME DE FANTASIAI
RAZAO SOCIAL:
CNPf r

INSC. EST.:

CIDADE:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM

BAIRRO:
EN

CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE
ANTE: CONTA BANC DA ANTE

CIA:
BANCO DA
NS DA

PREGÃO ELETRONICO NS XXXX/zO23.SRP
sESSÃo pÚst tcR: ----/----/2023,Às ----tt----rnrrN t---, rIoRAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE 

--lUF
IDENTIFI DA PROPONENTE

ITEM ESPECIFICAçÕES UND QUT
VALOR

UNITÁRIO R$
VALOR

TOTAL RS

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

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

embalagens adequadas.

o Validade da nronosta:

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

desse processo.

o Que não possui como sócio, geren[e e diretores, servidores da prefeitui a municipal de

companheiro ou parente até terceiro grau.

e ainda cônjuge,

o Que o prazo da entrega 15 dias mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos estabelecidos no

anexo , deste edital a contar do recebirnento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, na da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Caraiás/PA, todos os

equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a descriminação do termo de referência

do referido edital ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA D(; RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostâs que apresentarem cotaçóes contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

inexequÍveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam pre(.os ou vantâgens baseadas nas ofertas dos demais

licitantes.

JiÊ,íJs,iÍ.t.;fdr''I:r'"ilü($J{,il*{í$rv§'rrlr}r *sú,$firi?. {.}l}'Iaiêl.}(:S{Àii*,qí(lilisfe

Rua da Rio vennelho " 01 - Cenlro km t00, CEP: 68524-000 Eldorado do Cara.jásiPA

d ias.
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PREFETTTTRA DE ELDORADO DO CARA|ÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

ANExo II - DECU\RAçÃo oE sulErçÃo Às cotrorçoEs ESTABELEcIDAS No EDrrA[ E DE rNExrsrÊNcrR og
FATos SUrERvENIENTES tM pEDrrrvos DA HABI LI rnçÃo

pnscÃo slerRôNrco Ne xxxx/2023-sRp

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

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

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujeiLa às condições

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

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

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

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

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

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, _ de __2023

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVrr n Cer;

,iÊíos dr.,âír: 
-P'.:fr] quâ l&rali vÉ.}|n,:r e súih(Inr . {, n}fic di] SàNH$Í? íe, islii

Rua da Rio vennelho'01 - Centro - km t00. CEP: 68524-000 , Eldsado do CarajávPA
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAçAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7a DA
FEDERAL

pRgcÃo EtgtRôrutco Ns xxxx/zo23-sRP

IPAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPJ na ..........................,, por intertrrédio de seu representante legal o(aJ sr(a)

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

disposto no inc. v do arl ns 27 da lei ne 8.666, de 2L de iunho dt 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

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

emprega menor de dezesseis anos.

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

IctataJ

[representante legal)

1 Obsen'ação: em mso afmativo, assinalar a ressalva acima.

Mrüs rlr'i. 'Êlirü(:]liiil.\1{)r, l.'..'Jo)ll !l 5{}i5{}llt {:,'l}'}ili{,\í:t:i $§§tlr:iilí{lirislÔ

Rua da Rio vennelho " 0l Cenlro km l00. CEP: 68524-('00 Eldorado do Cara.iás;PA
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PREFEITURA DE ELDORAD(I T}O CARÁJÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

ANExo IV - DECTARAÇAo DE EtABoRAçÃo Iw»EeENDENTE DE pRoposrA" [MoDELo)

pRrcÃo glnrnôrurco Ne xxxx/2023-sRp

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

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

Y,y,XX/2023-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 Jo código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Na XXXX /2023-SRP, foi elaborada de

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

indiretarnente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro uarticipante potencial ou de fato do PREGÃO

ETETRÔNICO Ns xxxx/2023-sRP, por qualquer meio ou por qualqr er pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposra elaborada para participar dr., PREGÃO ELETRÔNICO Ne nXX/2023-SRP

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

ELETRÔNICO Ne xxxx/z023-sRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX /2O23-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne 
'<y,XX/2023-SRP 

não

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

potencial ou de fato do pREGÃo ETETRÔNICo Ns xxxx/2023-sRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúclo da proposta apresentada para participar do PRIGÃO ELETRONICO Ne 
'<XXX/2023'SRP 

não

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

município de uf, antes da abertttra oficial das proposta:'; e

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

para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAL

asêÍ{}s 41.à'iJ: "&?ê quô tooo , v§Jí§r, Ê §Jirxlr:? . {} r}?** dú 5§N} i}&' í§tr it{ê

Rua <Ia Rio vermdho ' 0l - Cefllro km 100' CEP: 68524-000 Eldoado do Carajav'PA
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PREFEITTIRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

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

pnrcÃo ELETRôNrco Ns xxxx/2023 -sRp

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

nq [XXXXI, neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

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

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

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

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

2006.

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

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.C00,00 e estando apta a fruir os benefícios e

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do arl
3q da lei complernentar ne 723/06 alterada pela LC 147 /2014.
( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

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

das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 3a da lei complementar no- 123 /06 alterada pela LC L47 /201,4.

observações:

. esta declaração poderá ser preenchida somen[e pela licitante enquadrada como rne ou EPP, nos termos da LC

723,de L4 de dezembro de 2006;

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

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

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESEN |ANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

INO CASO DE ME E EPF)
CPF: XXX.)üX.XXX-XX

CRC:

lsoírls 4 ;a{j' 'P{:,,â ütÍ} r({}o i rrê}f}r-r} d súrborit. {i t".}dü {"í* sâr'vr.lí}j? íÊ"f isfâ

Rua tla Rio vennelho " 01 - Cenrro - km l00. CEP: 68524-{t00 -. Eldorado do CarajásiPA
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PREFEITT]RA DE ELDORADO T}O CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

ANEXOVI - D DE IDONEIDADE

Ao REDIGIR A pRESENTE DECLARAçÃ0, o pRopoNENTr »eveRÁ urrlrzAR roRrr,tuúRro coM TTMBRE DA
PROPONENTE.

pnrcÃo Er,nrRôutco Ne xxxx/zoz3-sRp

À
PREFEITURA M UNICIPAL DE
0(A) PREGOETRO(A) E EQUTpE DE Apor0

A empresa ...., inscrita no CNPf nq 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 outra entidade da administração direta ou indirela, em

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

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

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, _ DE ___ D82023

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEI r Crnl

t:iol$§ ,{.i J{.r' "13ât* «r/ú: kld}{,}; rrr'-j#r}} * .sl}tôôr? . $ t}x:t$ {:$ .SsÀt.Jr}$ ig* rcfu

Rua da Rio vennelho o 0i Cenlro km l00, CEP: 68524-000 Eldcrrado do CarajásiPA
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PREFEITURA DE ELDORAD(I DO CARA|ÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO - Cer

ANExo vII - DECLARAçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HnerurRÇÃo. (MoDELo)

pRgcÃo Elnrnôrurco Ne xxxx/2023-sRp

A (razão social da empresa), CNPJ p0......... localizada à .....................

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

cerrame licirarório na PREFEITURA MUNICIPAL DE -/UF - PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX/ZOZ3-

SRP

EM, _ DE ___ DF,2023

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVUI e Cen;

Iscr{}li d:i.i:il: "&iÍü Ç$e fe4:ôs u*_,{}!T) * s*rll)<)cr. $ t!)cô í.rri .lf&t í)§ íp." Lsf{}..
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PREFEITTIRA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO - Cer

ANExo vnr DECLARAçÃo oE ttÃo vÍtuculo coM óncÃo púBLICo

A empresa Portador do CNPf no tendo como seu sócio

representante ____ portador do CPF na--- declaro, para os fins que se fizerem

necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a r\dministração Pública de Eldorado do

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

EM, DE DE2023.

IASSTNATURA DO RESPONSÁVrI r Crr;

Ji(Jiüs "?r.rl{}' 
"&r'L} tftJ* Iôt:r$:i vúií}r}} Ê stri§oli}. {} l»{ie CLI S§ftÉií}§ íê.z /slê
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ANEXO IX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS Ne
pREcÃo ErErRôruIC(r Ns

Aos 

-- 
dia(sJ do mês de --_de três mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

Secretaria de Educação de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei ns L0.520, de 17 de julho de

2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto L0.024 de 20 de seternbro de 201.9, decreto Na 7.892,

DE 23 DE ,ANEIRO DE 2013, DECRETO Ne 9,488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais

aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregâ,r Eletrônico para Registro de Preços,

OBfETO: Sistema de registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada para

futura e eventual aquisição de uniformes para alunos matriculados nas escolas da Rede Pública Municipal

de Educação de Eldorado do Caraiás/PA, nas modalidades de Ensino Fundamental e Infantil, e de acordo

com as quantidades e especificações contidas neste Termo de Rr ferência.

tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja[s) pr,rposta(s) foi classificada(s) em primeiro lugar

no certame supracitado.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser

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

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

XX»LXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; C.N.P.f . pe XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(aj Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. nq XXXXXXXXXXX e R.G. ns XXXXXXXXXXXXXXX.

SEGUNDA - DAVALIDADE DOS PREÇOS

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

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

artigos 17 e 18 do Decreto ns 7.892/2013 e devidamente compro\adas as situações previstas na alÍnea "d" do

inciso II do art. 65 da Lei na 8.666/1993.

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

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

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

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

fornecimento em igualdade de condições.

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

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

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

quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSUIATERCEIRA - DA UTILIZAçÃo DAATA DE REGISTRo DE PREços

,'::;Ort]-t {.!.;{i}: 'ÊLiirs ütJú} fc,{}, v*j§rxr §} sili$o$r. {:t ,"}lsê dtl i}fr\tjt}§ ísà írf*. '
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3.1 Poderá utilizar-se destâ Ata de Registro de Preços qualquer rirgão ou enüdade da Administração Pública

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratânte, desde que

devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo prlmeiro: Os órgâos e entidades que não pârticiparem do Registro de Preços, quando desejarem fazer

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

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços â serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao [ornecedor bene[iciário da Ata de Re:iistro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optâr pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quântitativos registrados cm Atâ,

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

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

entidâde, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na pre;enteAtade Registro de Preços.

Parágrafo quarto:0s quantitaüvos referente as adesões à ata de registl'o de preços não poderá exceder, na

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

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

CLÁUSULA QUARTÁ - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentârá a 'lota Fiscal, medição e Certidôes no Protocolo

do na Prefeiturâ Municipal de Eldorado do Carajás, CEP: 68524-0('0, para fins de pagamento, mediante ordem

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

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

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (flsico-financeiro] determinado

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

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

disponibilidade orçamentária.

2. Pâra efeito de câdâ pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estâr acompanhada das provas de regularidade para

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

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

encargos sociâis insütuÍdos por lei.

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

atestação, os serviços ou produtos íornecidos que não estivereí r em perfeitas condiçôes ou estiverem em

desacordo com as especilicações apresentadas e aceitas.

4. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás poderá deduzir do rnontante a pagar os valores correspondentes

â multâs ou indenizãçóes devidas pela licitante vencedora, nos termo; deste Pregão Eletrônico/SRP.

rrar...,J., ll-t.,.fr..:r,.ril,.ij'rr iiirii.r.:.:,jrii-)rir,.t.
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5. Nenhum pagamento será efetuado à licitânte vencedora enquant() pendente de liquidação qualquer obrigação

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

pagamento,

5.1 - Nos câsos de eventuais antecipaçôes de pagamentos, Íica convencionado que será aplicado o percentual de

107o (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

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

forma para tanb, nca convencionado que a taxa de compensação [i,ranceira devida pelo Prefeitura Municipal de

Eldorado do Carajás entre a datâ acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parccla, será a

seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos mora!órios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

I = (Tx)/36s => t=(6/t00)/365 => I=0,000L644

TX = Percentual da taxa anual = 670,

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIçOES DE FORNECIMENTO

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

serviços.

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

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

obrigações constantes no EditâI, no Termo de Referência e nesta Atâ de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA. DAS PENALIDADES

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

entidade contratante poderô garantida a préüa defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sançÔes:

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

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cincoJ dias úlêis para que a empresa licitante apresente

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

Il - multa de 0,1olo (zero vÍrgula um por centoJ por dia de atraso pelo descumprimento das obrigaçôes

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

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

III - multa de LOo/o (dez por cento] sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

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

embargo de indenização dos prejuízos porventurâ causados ao contt'atante pelâ não execução parcial ou totâl do

Rua dr Rio !§rrnellro '01 Conlro linr l0ir. CIrP: (i8i2.1tr 
'r0 Lildr)Írdo do C.r.riâ1I'}A
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objeto o qual foi registrado os prazos.

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

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

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

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

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

execução do seu obf eto, não manliver a proposta, lalhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inrdôneo 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 "lI" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 05 fcinco) dias úteis.

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

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

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

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

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

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

cúusulA olTAvA - Do REAJUSTAMENTO DE PREçOS: Quando, por moüvo supervenienre, o preço registrado

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

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

mercado;

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

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

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

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

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

justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de cornpras;

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

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

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

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

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

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

oçorrência de fato imprevisível, superveniente à [ormalização da proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos.

isilr*rÀ ,t i ili]' "13{)t'ü ellt: ftt}ifil$ ,J.JI}J}} § 5:$iS\tri}. {:. t§(i* {Ji.j ti'Ni r'. ii .jrJ.' ,{li'
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8,10 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer âos requisitos referidos no item anterior,

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

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

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

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

âqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, nâ hipótese de

reajustamento, modalidade que não será ar.lmitida neste registro de preços, posLo que a sua vigência nào supere o

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quandor

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

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

ou após a finalização da vigência da Ata;

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

interessada;

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

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CúUSULA NoNA. DAs coNDIçÔEs DE RECEBIMENTo Do oBIETo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

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

técnicas, amostrâs, e quando couber embalagens e instruções, caberdo a verificação ao representânte designado

pela contratante.

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

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

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundor Serão recebidos dâ seguinte formâ:

I - Proúsoriamente, no ato de entrega, para cfeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com âs especiÍicações constantes da proposta da empresa.

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

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

úteis após o recebimento provisório.

ctÁUsUtA DÉCIMA. Do cANcELAMENTo DA ATA DE R"EGISTRo DE PREços

0 Fornêcedor terá o seu Registro de Preços cancelado nâ Atâ, por intermédio cle processo administraüvo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

o comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos Íortuitos ou de força

maior;

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

r'l a ./ rir.-r., -,,;,,i,rjr,-., .:,,i. i,. :. .r,rr!;r.'r.,,, ..-tr.
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mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

. Por iniciativa do Ministério da Jusliça, 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;

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

o não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Regisfro de Preçosj

. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentcs 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIIvIEIRÁ - DA AUToRIzAçÂo PARA sERVIço E EMIssÀo DAs oRDENs DE coMPRA oU

sERVrçOS

As âquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão ir utorizadas, câso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de campras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será iguâlmente autorizâda pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - Dos AcRÉscIMos E sUPREssÕEs

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

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

com o § 1q do art 65, da Lei np 8.666/93.

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

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Pârágrafo Segundor A supressão dos serviços ou produtos registradâs nesta Atâ poderá ser total ou parcial, â

critério dâ Administração, consid erando-se o disposto no pârágraFo 4e do ârtigo 15 da Lei ne 8.666 /93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREçOS DOS LOTE 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$J, serão fixos e irreajusúveis pelo período de 12 [doze] meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CIÁUSULA DÉCIMA QUARTA . DAs oBRIGAçÔES Do FORNECEDoR

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

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

cLÁUSULA DÉcIMA QUINTA - DAs oBRIGAÇÕEs DA coNTRÁTANTE

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

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

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento,

Pârágrafo segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

,,.,i).;:,rr 'jlr,l.?1r'rr{:i)!.rir,).lirrl)iir"ri:r:,,.i')rl::::'iii:.r',..1-l
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designado, de acordo corn a Lei 8.666193 e posteriores alterações.

cLÁusuLA DÉcrMA sExTA - DAS DISPOSIçÔES FINAIS

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

Le lugar.

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

constantes das Leis ng 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

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

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decomenles da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrutnento 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 EMPRES;A

CNPJ N'
CONTRATADA
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO
O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, nestc ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rodoviária, N.e 30 - Eldorado do Carajás - Pará, CEP:

68524-000, representado pelo Secretiírio de Educação e de outro lado a empresa inscrita no

CNPI (Mt.) sob o n,e estabelecida doravante denominada simplesmente

contratada, neste ato representada por 

-- 
portador da Cédula de Identidade n.s

c CPF (MF) n.a celebram o prcscnte contrato, do qua serão pârtes integrantes o edital do Pregão

Eletrônico n.e __/_ e a proposta âpresentada pela contratadâ, i;uieitando-se o contratante e a contratada às

normas disciplinares das Leis na A.666/7993 e 1.0.520/2002, Decre'o 10.024 de 20 de Setembro de 2019 e suas

alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se segt em:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. 0 presente contrato tem como ob.ieto: Sistema de registro de preço para eventual e futura contratação de

empresa especializada para futura e eventuâl aquisição de uniformes para alunos matrlculados nas

escolas da Rede Pública Municipal de Educação de Eldorado do Caraiás/PA, nas modalidades de Ensino

Fundamentâl e lnfantil, e de acordo com as quantidades e especificações contidas neste Termo de

Referência.

1. 0s preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentadâ pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$

ITEM ESPECTFICAÇÕf,S QUT.
VALOR

UNITÁRIO R§
VALOR

TOT,ÀI, RS

2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo do .'dital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execuçào ou

pagamento.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRÁZOS

1. A CONTRATADA ficará oLtrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e âceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuâis fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTÇ sem preiuízo de outros s€rviços autol izados para execução

CúUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lawatura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado conr fundamento na Lei

ne 10.520, de 1.7 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10,014 de 20 de Setembro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUçÀO DO CONTRÁTO

I NI)
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L. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

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

disposiçõcs dc direito privado, na forma do arügo 54 da Lei n.q 8,666/93 combinado com o inciso Xll, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

l-. A vigência deste contrato será / / à / , contados da data da suâ assinatura, tendo

início e venciment! em dia de expediente. devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. 0 Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do arl 57, inciso tV c/c arügo 65 da Lei

Federal ne 8.666/93 desde que sâtisfeitas as exigências legais e regulamentareE previamente iustificadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos ENCARGoS Do CoNTRATANTE

1. Câberá âo contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalaçôes do contratante para execução dos serviços

constantes do objeto;

1.2 - prestâr as informações e os esclârecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do êdital do Pregão eletrônico n." _/_____;

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste conts'ato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão n.'_/_ e conforme cronoglama da secretaria requisitante.

7,6 atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULA OITAVA. DOS ENCÂRGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contrâtâdâl

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decoffentes da execução dos serviços, tais

comoi

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

dJ indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

gl outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1-.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normâs disciplinares d3 contrâtante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

liuâ dn Rio \cnDcllro'0i Ucntro km l(rir. CIIr: ô8i21 1,00 lildorado do Crrâlâi,l'A
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1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente âos móveis, e outros bens de propriedâde do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante â prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seia qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;

t.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, deíeitos ou incorreçôes resultantes da execução ou

dos mâteriais usâdosj

7.7 - refazer os serüços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicaçâo;

1.8 - usar a melhor técnica possÍvel para a execução dos serviços obieto deste côntrato;

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execuçãoi

1.15 - comunicar à secretaria quais quer atraso referente a entrega desde fundamentado e justificado. Podendo

ser aceito ou não.

1.76 - manter-se em compaübilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durantc toda a execução do contrato.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRTGAçÔES SOCIAIS, COMERCIATS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - âssumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhistâ em vigor, obrigando-se a sâldáJos na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

1.2 - assumir, também, a responsâbilidade por todas âs 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 âssumir todos os encargos de possível demanda trâbalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

7.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos Íiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrâto.

2, A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecitlos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

:.:l,it\.ir.;,r rri:ir',,,.i,,;ir,!11;,:r-,r,,])a:::,rrlrj')t,irria:anli)i'il?;11-
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razão pela qual a contratadâ renunciâ expressâmente a qualquer vínculo de solidariedade, âtiva ou passiva, com o

contratante.

cúusum oÉcrrr,tA - DAs oBRIGAçôEs cERÂrs

1. Deverá a CONTRATADA observâr, também, o seguinte:

l.l - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

préviâ âutorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa pârâ a prestâção dos serviços objeto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia,

clÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA - Do AcoMPANHAMENTo E DA FtscAuzÁçÀo

1. A execução dos seruiços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as 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 ultrâpassarem a competênci?, 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 contratâdâ deverá manter preposto para representá-la durânte â execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAATESTAçÃO

1. A atestação da execução dos serüços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEÍRA - DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado corerão por conta da Dotação 0rçamentária Própria

do(sJ Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XX»«)o«XXXXXXXX

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota F'iscal/l'atura no Setor F'inanceiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pâgamento, mediante ordem ba[cária creditada em contâ corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, âté o 30s (trigésimo) dia útil contâdo da entrega dos documentos.

2. O contratante reserya-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceitâ.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multâs ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.
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4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pâgâmento dâ execução dos serviços será contado a parür da datâ final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contrâtada não tenha concorrido de alguma

forma para tanb, nca convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a datâ

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos rnoratórios;

N = Número de dias entre a datâ preüsta para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

t=Tx ==> l=(6/100) ==> I =0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 6010

5.2 - A compensação Rnânceirâ previstâ nesta condição será incluíd r na fatura do mês seguinte ao da ocorrênciâ.

5.3 - 0 pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após â apresentação da nota Íiscâl/faturâ

âtestada por servidor designado, conforme disposto no arl 67 da Lei n.q B .666/93, e verificação dâ regularidade da

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garanüa por Tempo de Serviço - CRF.

cúUsULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAçÂO DO CONTRATO

1. O presente contrâto poderá ser alterado câso haiâ interesse da administração, nos casos previstos nâ Lei n.e

8,666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas iustificativas,

cúUsULA DÉCIMA sExTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO E REAÍUSTES

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de Z57o [ünte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos ].e e 2s, da

Lei n.s 8.666193.

1.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem 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 reajustados a cada perí<ldo de L2 (doze) meses de execução do Conh'ato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
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1.4. 0 reajuste deverá ser solicitâdo mediante Processo Administrativo protocolâdo na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8e do artigo 65 da Lei

Federal nq 8.666/93.

1.5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei 8666/93 e demais

legislação úgentes, sempre moüvada e justificada.

cLÁUSULA DÉcIMA sÉTIMA - DAs PENALIDADES

1. 0 aLraso iniustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitârá a contratada à multa de 0,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

l0o/o (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, recolhida no prr.zo máximo de 15 [quinzeJ dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente,

2. Pela inexecução totâl ou parcial do obieto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

préüa defesa, aplicar à contratada as seguintes sançôes:

2.1- advertência;

2.2 - multa de 70Va (dez- por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução totál do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contrâtar com â Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.+ - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com â Administrâção Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultântes e após decorrido o prâzo da sançào aplicada cot,t base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalnrente, a contratada estar.i sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3,1 - pelo atraso nâ execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substiluir qualquer materíal defeituoso empregado na execução dos serviços, que yier a ser

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado dâ dâta da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serúço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prâzo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de reieição.

4. Além das penalidades citâdas, a contratâda ficará sujeita ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.e

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força mâior, devidamonte justificado e aceito pela administrâção do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 d,:sta cláusula, a conEratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.
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6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de conBatar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou conEratar corn a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamenlos a serem

efetuados.

CLÁUSUIIT DÉCIMA OITAVA . DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 daLei

n.e 8.666/93.

L.l - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente moüvados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.t - determinada por ato unilateral e escrito da administração do (')ntratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.s 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mÍnima de 30

(trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

crÁusurA DÉcrMA N0NA - DA VTNCULAçÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

l. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/ - 
e aos termos das propostas da

contratada.

CLÁUSUUTVIGÉSIMA . DO FORO

l. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Caraiás, 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,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de 2023

CONTRATANTI] CON |RATADA

TESTEMTINÉIAS:

l. )

Ísrro5- fL.àr| : "!qür"o qlrê toÕos r..ejârll c sítbo,nt.. $ nróo CL1 SfNl-'+l}Ê í{:"r í§li}

Rua da Rio vennelho'0l - Cenlro - km l00. CEP: 68524-000 - Eldcnado do CarajávPA

r;k


