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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.oortaldecomnraspublicas.com.br. 0 servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;

leceber, 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 adjudicação e propor a homologação.
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ÓncÃos INTERESSADO§:

r2H'oo M Do DIA

DATÁ E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTÁS:
E HCIRA LIMITE PARA

07

/02/2022 (HoRÁRIo

DE BRASÍLIA)

12H:00 M DO DIA 1.5/02/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

IMPUGNAÇÃO:

08É00 M Do DIA 1.8/02/2022 [HoRÁRIo DE BRASÍLIA)

DATA
DATA

0BH:01 M Do DIA 18/0212Q??LUQBaBI-Q-PE BRASÍLIA)
lvww.o ortal decompraspubl icA§.=com.br

LOCAL:

fÂtoR oRcADo

SIGITOSO

ABERTO

MODO DE DISPUTA

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO

PARA CoNTRATAçÃo DE EMPRESA PARA FORNICIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER
DTVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS.

1.1.

A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse
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1.2. O critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste
Edital

2.

e seus Anexos

quanto às especificações do objeto.

DO REGTSTRO DE PREÇOS.

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

, :tm da minuta de Ata de Registro de Pieços.

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

a

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
3.2.

O cadastro deverá ser

3.3.

0

feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecomprospublicas.com.br:

credenciamento junto ao provedor do sistema implica

a

responsabilidade do licitante ou de seu

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

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

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

seu

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora

da

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

PUBTICAS

e

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

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

.

.rtualizados.

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

4. DA PâRTICIPAçÃO

-

NO

4.1. Poderão parücipar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desia
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBTICAS

4.2. Será concedido tratâmento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
sociedades cooperativas mencionadas no a!'tigo

34 da Lei nq

1,1.488,

as

de 2007, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ne 123, de 2006.
4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.3.!.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação

e

responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei nq 8.666, de 1993;
.1.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
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4.3.6.Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.7.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
7

-

OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão no

46 / 2014-TCU-PIenário).

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÂO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO
PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO AS SEGUINTES DECLARAçÔCS:

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

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

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microernpresas e empresas de pequeno porte,

a

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

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nq 723, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.
4.4.2.Que esfá ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3.Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
4.4.5, Que não emprega menor de LB anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7o, XXXIII, da
Constituição;
4.4.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nq

2,

de L6 de setembro de 2009.

4.4.7.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1e e no inciso III do art. 5e da Constituição Federal;

4.4.B.Apresentar

o

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. funto

a

documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

:.5. A declaração falsa relativa

ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em

lei e neste Edital.

5.

DAAPRESENTÂçÃODAPROPOSTA E DO§

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente

DE

HABrrrrAçÂo.

por meio do sÍstema eletrônico, concomitantemente com

os

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

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
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ct-rvio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá

por meio de

chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1s da LC na 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
irr-ando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certarne, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realizaçáo dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

PIffiEIIEHIT.ISIMEH}AffiSPOSTÂ
6. ,",#O
,:,,+,."
. .r,":,, ":."

.1

,

6,1. O LICITANTE DEVEú ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO,

. J SEGUINTES

CAMPOS:

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

do objeto, contendo as informações similares à

especificação

do Termo

de

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

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

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

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.
6.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
:-'úblicas, quando participarem de licitações públicas;

r,.,i. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou nome
fantasia que venha indicar a mesma.

7.1. Aabertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário
local indicados neste Edital.
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7.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará

as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

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

,.3.

efeito na fase de aceitação.
O sistema

ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de lances.

._

7.4.

O sistema

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os Iicitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1.

O lance deverá ser

ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

7.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02(dois)
centavos.

7.9.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferiora vinte (20) segundos e o

,r.ervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10.SeráadotadoparaoenviodelancesnoemqueoS
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.tL.

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.

7.L2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
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i-i. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 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.

7.15. Em caso de falha

no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).

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

7.L7,Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

,

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

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos

participantes do

certame, publicada no

Portal

de

Compras

Públicas,

quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br,

..'ri reiniciada somente após decorridas vinte e quatro

E

horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.2O, Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.2t.Em

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

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne 123, de 2006,

-

regulamentada pelo Decreto na 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
i rira de até 50/o (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com

a

primeira colocada.
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em

valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de

5

(cinco) minutos

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

,.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno pofte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 50/o (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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7.25. 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
rrlentifique aquela que primeiro poderá apresentâr melhor oferta'

..;5. euando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o
critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento.

7.27. Aordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que
do
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada

modo de disputa aberto e fechado.

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

3q,

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
§ 2e, da LEI Ns 8.666,de 1993, assegurando-se a
7.28.1, Produzidos no País;
7

.2B.2.Produzidos por empresas brasileiras;

T.2l.g.produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
para
T.Zg.4.produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

r.29. persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
. i-ipatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das prerristas neste Edital'
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.2O.2.O(a) pregoeiro[a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
já
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o[a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação

e

julgamento da proposta'

B. DA ACEITABITIDADE DA PROPO§TA VENCEDORA.
quanto à
8,1. Encerrada a etâpa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar
adequação ao objeto 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. 7e e no § 9e do art.26 do Decreto
"c.024/20L9.
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8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentár preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão na 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto
(cinquenta por cento )art. 48, inciso II, 1" a lei: 8666'

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

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

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

à

totalidade da remuneração.
8.3. eualquer interessado poderá requerer que se realizem Ciligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

.:

1..

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 ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.S.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo[a) Pregoeiro[a) por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo,e formalmente aceita pelo[a) Pregoeiro(a).

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo[a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta=

8.5.2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à
realizaçáo de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando for o caso'

ír.,i. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação'

8.7. Havendo necessidade, o[a) Pregoeiro[a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para
a sua continuidade.

B.B.

0(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante

que

apresentou o Iance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.

B.B.1.Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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8.9. 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

eventualocorrênciadoempateficto,previstonosartigos 44e45 daLCne 123,de 2006,seguindo-seadisciplina
,'

ies estabelecida, se for o caso.

{i.Lg. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro[a) verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,

em

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:
9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

9.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Punidas

-

- CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

CNEP (rrvurw.portaldatransparencia'gov.br/ );

pelo
9.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
Conselho Nacional de f ustiça (www.cnj.jus.br/improbidade-adrn/consultar-requerido.php ).
9.1.4.

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União -

https ://contas.tcu.gov.br/ords/fzp= 1660

:

3

:

TCU

0

s.1.S. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majorilário,
por
do artigo 72 daLein" 8.429, de L992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

força

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

9.1.5.1.

Caso conste na Consulta de Situação

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas'

g.l.S.Z. A tentativa

de burla será verificada por meio dos vínculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.1.6.Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

9.1.5.3.

O

participação.
9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ne 723, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
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9.2.

Caso atendidas as condições de participaçáo, a habilitação dos licitantes será verificada

por meio do PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.L. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAT DE COMPRAS
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentâção da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidãofões)
válida(s), conforme art.43, §3q, do Decreto 70.024, de 2079.
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,
',,ia sistema, no

prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPf/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.6. 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 estâr em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz'

9.6.1.

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e

pertinentes ao CND
,,

e ao

CRF/FGTS, quando

filial com diferenças de números de documentos

for comprovada a centralização do recolhimento dessas

(intribuições.

9,7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação

*

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABTLTTAÇÂO IURÍDICA:
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual

- CCMEI, cuja aceitação ficará
www.po!:taM
Individual

-

MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

condicionada

à

verificação

da autenticidade no

9.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada

-

sítio

EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na funta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento pessoais com fotos comprobatório de seus administradores;

9.8.4.lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,

filial ou agência;
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9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do

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

9.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.764, de

t97l;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.8.g. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

junta
9.B.9.Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela
comercial do estado da emPresa;
9.9. REGUTARIDADE FISCAT

E

TRABATHISTA:

Físicas
9.9.1.CNpJ - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas

juntamente com o QSA, conforme o caso;

9.9.Z.prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

por elas
Nacional (pGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nq 1'751, de
OZ/lO/ZOL4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4.prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ns 5.452, de

1e de

maio de 1943;

junto aos Tributos
9.9.5. prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, affavés da Certidão Negativa conjunta
Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, enritida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for
sediada;

9.9.6.prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos
Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa
for sediada;
9.9.7. Certidão negativa junto ao município de Eldorado do Carajás'

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

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUATIFICAçÂO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
9.10.1.Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nq 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
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9.l0.2.Certidão Simplificada da funta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos
últimos 60 dias;
9.10.3. Certidão Especifica da funta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos
60 dias;

9.lD.4.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

..;u balanços provisórios, podentlo ser atualizados

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3

[três) meses da data de apresentação da proposta;
9.10.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.LO.4.2.
9.10.4.3.

É

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

Caso

o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria conUíbil-financeira, conforme dispõe o artigo

ll2

da Lei nq 5.764, de 197L, ou de uma declaração,

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

9.LO.4.4.
9.LO.4.5.

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

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

dentro do prazo de validade;
9.10.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação
das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC

=

Passivo Circulante

9.10.6. As empresas que apresentarem resultadó inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente [LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de
10o/o (dez

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

'11 QUALTFTCAÇÃO TÉCNICA.

g.ll.L.Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestadofs) de Capacidade Técnica, fornecido[s) por pessoa

jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com
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reconhecida de quem o subscreveu, os atestados devera ser apresentado com quantitativos igual o similar,
podendo a administração solicitar diligencia no mesmo.

9.11.2. AWará da vigilância sanitária da sede da empresa.
9.11.3.Alvará de funcionamento da sede da empresa.
DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓruO lUrqrg A HABITITAçÃO IURÍDICA
Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresa)'

impeditivos
Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes
da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa)'

papel timbrado da
Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7p da constituição federal; (apresentar em
:.'sa).
Declaração de elaboração independente de proposta; (apresentar em papel timbrado da empresa).
Declaração do porte da empresa; [apresentar em papel timbrado da empresa)'
Declaração de idoneidade; [apresentar em papel timbrado da empresa).
da empresa).
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; (apreselltar em papel timbrado

g.Lz. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
que atenda a
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
todas as demais exigências do edital.

g.!2.L. Adeclaração

do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação'

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

vencedor,
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
pública,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

v

g.14. Anão-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
,-,iârtê, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
empresa
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.

9.1S. 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.

g.16. 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'
9,17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
LC nq 123,
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente'
lxios
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9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor
1 T,}.
.

DO ENCAMINHÂMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

i.

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS

a

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assiirada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

lO.L.l.Conter

a indicação do banco, número da conta e agência do

licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

LO./.L.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante

e

procedência, vinculam a Contratada.
v

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5s da Lei ne 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

4e preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
.r

de

i sclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

tO.7. Aadministração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais empresas a

-

planilha de composição juntamente com notas fiscais de entrada de acordo o itens vencido.
10.8.

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.

11.

DOSR§CURSOS,

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificadâ como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro[a) verificar a tempestividade e a existência de motivação
Lla

intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
LÍ..z.L.Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
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11.2.2.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.

Lt,Z.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazóes também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

11.3.

O

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

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

i cl Ítal.

iz. r).ÁlsfpsTulf DáSE§S.ÂO-PÚEIIG$

,:, ..

I , ;'",âj,

::

L2.L. Asessão pública poderá ser reaberta:
LZ.L.l.Nas hipóteses de provimento de recur.so que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dePendam.
111.L.Z.euando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art.43, §1s da LC nq 723/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
1

2.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
1Z.Z.1.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
tZ.Z.Z.Aconvocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

v

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

13 .1. O objeto da lici tação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento Iicitatório.

14. DAGARANTTADE
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação
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15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados

partir da data de sua convocação, para assinar

a

a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela

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

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até24 horas ,

a

contar da data de seu recebimento'
15.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu
envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sofrera
sanções administrativas conforme a lei'
DO T§RMO DE CONTRÁTO OU IN§TRUMENTO EQUIVALENTE.

16.
X.

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

emitido instrumento equivalente.
L6.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
EditâI.

16.2.L. 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.

16.2.2,0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

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

l6.3.l.Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida

as

-rsposições da Lei nq 8.666, de 1993;

t6.3.2. Acontratada

se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3.4 contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 7B da Lei na
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79
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76.4. 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.

16.5. Previamente

à

contratação

a

Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Irúblico, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nq
,

-e 26 de abril de 2018,

e nos termos do art. 6e, III, da Lei ne 10.522, de L9 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

16.6. por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

l6.6.L.Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

v

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

e anexos.

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata
de registro de preços.

16.g. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou
se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Ádministração, 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.
DO REÀJU§TAMENTO EM §ENTIDO GERAL

r7'.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Reíerência, anexo a este Edital.

18.

-'

DO RECEBIMENTO DO OBIETO E DA FISCALIZAÇÃO.

18.1. Os critérios de recebimento

19.

e aceitação do

objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA'

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

20. DOPAGA}ÍENTO.
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DA§ §ÂHçÕE§ ÂDMINISTRATMS.
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 10.520, de2002, o licitante /adjudicatário que:
ZL.l.t.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
21.L.2.Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
2

1.1.3. Apresentar documentação falsa;

zt.l.4.Deixar

de entregar os documentos exigidos no certame;
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2l.L.S,Ensejar o retardamento da execução do objeto;
2L.1.6. Não mantiver a Proposta;
2L.L.7.Cometer fraude fiscal;
21.1,8. 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 Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10o/o (dez
por cento), conforme determina o art' Ne 86, da Lei Ns 8666/93-

ZL.2.1.A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com
as multas previstas.
Z1^.g. Ainexecução

total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

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

ri) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas

e danos da ordem de até 200lo (vinte por cento) sobre o valor

total

do contrato;

c)

Suspensão temporária de participação em licitação e irnpedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 [dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem
justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite
máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ne 87 da Lei Ns 8.666/93, cf c art. Ne 7q da Lei Ne 10.520102 e art. Ns
I z'

u'

do Decreto Ne 3.555/00.

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

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste editâI, inclusive

a

le:rbilitação perante a Administração Pública'

2t.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 objeto contratual.

2L.6.1.PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PRíTICAS:

a) pRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenci ar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
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pRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PR]íTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
artifi ciais e não-comPetitivos;

d) pRÁTICA COERCITM: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
do
apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuia intenção seja impedir materialmente o exercício

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. DA

DO CADASTRO T}§ R§SERTIÁ.

22.1. Apôs o encerramento da etapa competitiva,

os

licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

em relação
??^.2. Aapresentação de novas propostâs na forma deste item não prejudicará o resultado do certame

.. i;irante melhor

classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,
estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
22.4. Estaordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será
utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses
previstas nos artigos 20

e2l

do Decreto

n' 7.892/2013.

23.1. Até 03 [três) dias úteis antes da data designada pa ra a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

-

impugnar este Edital.
23.2.

A IMpU6NAçÃO n6vrru( scr realizada

EXCLUSIVAMENTE

por F0RMA

ELETRÔNICA

no sistema

www.portaldecompf aspublicas.com'br.
23.3. Caberá o(a) pregoeiro[a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
23.S. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o[a)
r I 3goeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico via internet, em campo próprio do sistema Portal de compras Públicas no endereço eletrônico

www.portaldecompraspublicas.com.br.
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23.6. 0(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.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando
se amoldarem ao art.

2lparágrafo

4e, da Lei

8.666/93.

23.7.!.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)
pregoeiro[a), nos autos do processo de licitação.
.rli,g. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
eriministração.

ZZ.g, As respostas às impugnações

e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.
23.1iO. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

que esteiam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pela proponente.
23.1L, A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para

a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração
pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital)'

24.

DAS

GERÁI§.

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

\/

24.2, Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
il;.ta marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
antenormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

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

-

DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurÍdica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5. Ahomologação do resultado desta licitação não implicará direito

à contratação.

24.6. 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.
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1i4.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

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

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.g. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público'

Z4.LO. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

Z4.1;O.1.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem'prejuÍzo das demais sanções cabíveis.

Z4.I1.. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital'

Z4.LZ.A prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse
r;,.iblico 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.
24.12.L. A anulação do pregão induz à do contrato.

24.L2.2.A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
Z4.Lg. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

-

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:

www.portaldecompraspublicas.com.br'

e

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

rmelho

e 01

-

Centro

- km 100, CEP:68524-000. nos dias úteis,

e período no qual os autos do processo

no horário das 08:00 às L2:00, mesmo endereço

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.L4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I

-

ANExo

II -

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

MoDELo DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÔES ESTABELECIDAS NO EDITAL E

DE

INE1ISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

- MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO Xxxlll, ART. 7s DA CONSTITUIÇÃO
ANExo Iv - MoDELo DE DECLARAÇÃO DE ELABORAçÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEXO rlr

tsaios 41.20: 'para que todos vejom. e solbam - a n Ao do S€NHAR
Rua da Rio vermelho o or

-

centro

-

km roo, cEP: 68524-ooo

-

Eldorado do carajás/PA

FEDERAL;

Íer ista

l/

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO . CPt
ANExo vr - MoDELo DE DECLAneÇÂo DE IDoNEIDADE;
ANExo vrr - DECLAnaçÃo DE cUMnRIMENTo Dos REQUISIToS DE HesllIraÇÂo;
ANExo VIII - TERMo DE REFERÊNcla.

. ,jx,o rx - MINUTA DAATA
ANEXO X

-

DE REGISTRO DE PREÇOS;

MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás

TIAGOpEREIRA
co

srA

:

o0

s

1

s 42624,

-

PA 01 de Fevereiro de 2022.

Assinadodeformadigital

E3'ri,:3rii\i::^,

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal

isa,os 41.20:
Rua da Rio vermelho o or

-

Centro

-

'pdo gue tcdos vejom.

km roo, CEP: 68524-ooo

-

e soibom

. o mrio do SÊNHOâ /er lstc' ..'

Eldorado do Carajás/PA

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARA'ÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO - CPL
ANEXO I

-

PROPOSTA DE PREçOS (MODELO)

:,T""EGAO ELETRONICO
:,rsSÃO pÚgllce' ----/----/2022, Às ----H----ttlN C---) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE-IUF
DA PROPONENTE
IDENTIFI
NOME DE FANTASIA:
SOCIAL:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM
ENDERECO:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

E-MAIL:

TELEFONE:
CONTATO DALICITANTE:
BANCO DA LICITANTE:
N8 DA

FAX:
TELEFONE:
CONTA

MARCA

DESCRTçÃO

ITENS

DA LICITANTE:

UNIDADE

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL R$

R$
1.

TOTAL POR EXTENSO:
A

empresa:

declara que:

Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,
. r,..iais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

1

embalagens adequadas.

2
3

Validade da

proposta:

(

) dias'

prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia (anexo i) do

edital desse processo.

4

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da

prefeitura municipal

de

luf, e ainda cônjuge,

companheiro ou parente até terceiro grau.

\-7S

produtos será de acordo com os termos
Que o prazo de inicio da entrega de imediato mediante ordem de serviços dos
estabelecidos no anexo, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento

similar, na das diversas secretarias de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PÀ
uf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a
descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.
LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou
inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais

licitantes.

iscr.d$ 4r.eo.

Rua da Rio vermelho o or

-

Centro

-

'püro que fodos vejont. e satbom... o rnds dr) SENHOR

km roo, CEP: 68524-ooo

-

Eldorado do Carajás/PA

l€l

rsao..'

sn"

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPt

ANExo rr - DECTARAçÃo nE suJErçÂo Às conuçôrs rsresELEcIDAs No EDITAL
FATos SUrERvENIENTES IMPEDITIvoS DA tmnu,treçÃo

pnucÂo

Elrrnôuco

Ns

E DE

rlnxrsrÊucrA

DE

xxxx/2022-sRP

..-, À

PREFEITURA MUNICIPAL DE
o(A) PREGoEIRO[A) E EQUIPE DE APOIo.

RG

abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

cNPI

declara expressamente que se sujeita às condições

portador do
proponente,

/UF

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 previsto.

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,parágrafo2e,e artigo 97 da lei nq 8.666, de
21 de junho de 1993, e alterações sutrsequentes.

êD,

Rua da Rio vermelho o or

-

Centro

-

km roo, CEP: 68524-ooo

-

de

-2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsaios 41-2a; 'parc quu fcdcs uqion"r. e soíbom

-

..

o mao do SÊNHOP ler lsto..'

Eldorado do Carajás/PA

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

ANExo rrr - MoDELo DE DECLARAçÃo nos rERMos Do INCISo

xxxl[

Do ARTIGo 7e DA

coNsrrrurçÃo rEoEnel

pnEcÃo nlnrnôr.ltco

Ns

xxxx/2022-sRP

(PAPET TTMBRADO DA EMPRESA)

:
disposto no inc.

;;;;;;?i':::Xl

:" ;.;;;;.;;; ;, :-: .-:-::H l- :::

-::::::::I:l::;:n:':l

v do art. ne 27 da lei na 8.666, deZt de junho de 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de27

de

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

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

(data)

(representante legal)

tsdios 4r.2o: 'pard

Rua da Rio vermelho o or

-

Centro

-

que tcdos vejonl. e saibam . o mão do SENHAR fez isto .'

km roo, CEP: 68524-ooo

-

Eldorado do Carajás/PA

9
PREFEI'I'URA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO. CPL

ANExo Iv - DECLAneÇÃo DE ErABoneçÃo INDErENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

pnrcÂo rrErRôurco

Ns

xxxx/z

0z

2

-sRp

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital cle licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Ne

XXXX/2O22-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX 12O22-SFiP, foi elaborada
maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta

-

de
ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO
ELETRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elahorada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO
ETETRÔNICo Ne xxxx/zoZ?,-sRP, por qualquer nreio 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 Ns XXXX 12O22-SRP quanto a participar ou não da referida
licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX /2O22-SRP náo
: liá, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO N9.XXXX /2O22-SRP antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;

-

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX /2O22-SRP náo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
município de

ul antes da abertura

oficial das propostas;

e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAL

lsãias 4r.2,J:'Pdra güs
Rua da Rio vermetho o or

-

Centro

-

,or?G.s vgion',.

km :.oo, CEP: 68524'ooo

-

e soibçm... o mõo do SÊNltO§ /ez

Eldorado do Carajás/PA

rsÚo..'

9
PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO . CPt

ANExo v - DEcurRAÇÃo no poRTE DA EMeRESA (MICRoEMeRESA ou EMPRESA DE PEQUENo PoRTE)

pnrcÃo ersrRôrutco

Ne

xxxx/zoz z -sRp

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o
ne [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

no CPF sob o na [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3e da lei complementar ne 123 de 14 de

r,!

\,
-

[XXXX], inscrito

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 art. 3a da lei complementar ns 123 de 14 de dezembro de

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

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a

360.000,00 e estando apta a

fruir os benefícios

e

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art.
3q da lei complementar ne 123106 alterada pela LC I47

/20L4.

) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00
valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

(

das vedações legais impostas pelo § 4a do art. 3e da lei complementar ns 123 /06 alterada pela LC 1.47 /2014.

observações:

o

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

123, de 14 de dezembro de 2006;

v r

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 REPRESENTANTE LEGAL
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC:

lsaias 4r.ao; 'Psro que tados vejont. e saibom
Rua da Rio vermelho o or

-

Centro

-

km roo, CEP: 68524-ooo

-

..

a mao do SÊNHOP fe:

Eldorado do Carajás/PA

àto..'

§.r

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL

ANExo vr - DECLARAçÃo pE IDoNEIDADE

--

Ao REDIcIR A rRESENTE DECLARAÇÃo, o pRopoNENrg nevrnÁ UTILIZAR roRuul,ÁRlo coM TIMBRE

DA

PROPONENTE.

pnrcÂo mnrRôuIco

Ne

xxxx/zozz-sRP

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE

o(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

A

empresa

......,

inscrita no CNPJ

por intermédio de seu representante legal

nq

o

ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em

recebido do município de

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de
contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar
com a administração federal, estadual e municipal.

EM,_DE_D82022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

ts{tio$ 41.?o..'poro que todosvQom. e ssibom... a moodo S§NHOPfegislo..'
Rua da Rio vermelho o or

-

Centro

-

km roo, CEP: 685u4-ooo

-

Eldorado do Carajás/PA

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO. CPt

ANExo vII - DEcLAn^lçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABILITnçÂo. (MoDELo)

pnrcÃo ErnrnôruIco

Ns

xxxx/202 z-sRP

declara, em conformidade com a lei nq L0.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este
certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL

DE

/UF

-

PREGÃO ErErnÔUtCO Ns XXXX

/2022-

SRP

EM,

DE

(ASSTNATURA Do RESPoNSÁvEt E cPF)

lseios 4t.zo: 'Para que todos vejont. e ss,bor']
Rua da Rio vermelho o or

-

Centro

-

km roo, CEP: 68524-ooo

- Eldorado

..

o mcio do SÊNF,Ôâ le"r rslo...

do Carajás/PA

D82022.

