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PREFEITURA DE ELDORADO DO

DEPARTAM ENTO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ETETRÔNICO PARA COMPRAS

do Carajás

pnrcÃo ErrrRôurco Ne 9lzozz/oL6- pMEC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 9 /2O22l016. PMEC
DATA DE ABERTURA: 18 / 04 /2022
MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIAGO Assinado de

pEREIRA forma digital por

C o srA : oo e 1 e :'áS"^lr'.T'ià
426247 6247

o MUNICÍPI0 DE ELDoRADo oos cana;Ás, TonNa púsuco, nARA C0NHECIMENTo Dos INTERESSAD0s,

QUE A PREFEITURA MUNICIPET, RTELIZATi UCTTAçÂO, NA MODÂLIDADE PREGÃO, NA FORMA
: IrRôNICA, cotu cnlrÉnto DE IULGAMENTo MENoR pREço poR ITEM, Nos rERMos DA LEI Ns 10.s20,

r. r. 17 DE IULHO DE2OO2, DO DECRETO Ne 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, A LEr Ns 8.666, DE 21 DE

luNHo DE 1993, E AS ExrcÊNCIAS ESTABELECIDAS NEsrE EDtrAL. LEI C0MPLEMENTAR Ne 123106 E

t+7lzot4, SUBS|D|ARLAMENTE, PELA LEI Ns 8.666193 E DEMAIS LEGISLAçÃo, son ns cotrlolçoEs
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

DATA E HORA LIMITE PARA
IMPUGN o:

] \,:'A E HORA FINAL DAS PROPOSTASI

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
SESSÂO PÚBLICA:

MODO DE DISPUTA

1. DO OBIE"TO.

1.1. O objeto da presente licitaçào é a escollra da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA FORNECIMENTO DE RETROESCAVADEIRA CONFORME TERMO DE CONVENIO DE N9 4A/2O27,

pRocEsso DE Ne 54000.130929/2021-24-24 INCRÁ. PLATAFORMA MA|S BRASIL Ne 922597 lzozt
coNvENIo stcoNv DE Ne 9zzs97 / 2021. luNTo A pREFEITURÁ DE ElDonaoo oo cene;Ás.

óRcÂos rI{TERESSADoS:

DATA E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR]CULTURA DO MUNIC

12ll:00 M Do DLA 07/04/2022 (Ho

PIO DE

RIO DE BRAS LIA)

ELDORADO DO CARAJAS.

12H.00 M DODTA 73/A4/2022 IHORÀRIO DE BRASTLTA)

14 H:00 M DO DIA 18 04 LIA2022 HORARIO DE BRAS

14 H:01 M DODIATs/04/2022 THORÁRIO DE BRASíLIAI.

LOCAL:
www.porta!decomoraspublicas.com.br

VALOR ORçADO SIGILOSO

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
'r )nitorâmento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
,,.'r!w.portaldecomDraspublicas.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 etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.
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:citação será dividida em ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao

ucitânte a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO CNEDEI{CIÀTIEI{TO.

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

participaçào dos interessados na motlalidade t-tCtfnfÓRte PREGÀO, em sua FORMA elEfRÔUtCa.

2.2. O cadâstro deverá ser feito no Portal de Compras PÍtblicas, no sílio www.portüldecompr

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

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

Hregao.

2.4. 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 seu

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

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

.le 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 Iogo identifique incorreção ou aqueles se tornem

desatualizados.

2.5.1.4 não obseryância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

3. DÂ PARTICIPAçÃO T{O PBEGÃO.

:- 3.1. 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.

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

so.iedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ne 11.488, de 2007, para o microempreendedor

individual - ME[, nos limites previstos da Lei Complementar ne lZ3, de 2006.

3,3. NÃo PoDERÃo PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

3.3.1. Proibidos de participar de licitâções e celebrar contratos admiuistrativos, na forma da legislação vigente;

3.3.2.Que não atendam às condiçôes deste Edital e seu(s) anexo(s);

-,.j,.3. Estrangeiros que não tenham representação Iegal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

3.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o da Lei nq 8.666, de 1993;

3,3.S. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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3.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ns

7 46 / 2074-T CU -Plenário).

3.4. coMo coNDrÇÀo PARA pARTrcrpAÇÃo No pREGÂo, A LrcrrANTE ASslNnr-eRÁ "srM" ou "r,rÂo" e rrr ceupo
pRópRro lo srsrEMA ELETRôNrco, nemrrvo Às SEGUTNTES DECLAnnçÕes:

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

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

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

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

3.4.1,2. 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 preüsto na Lei Complementar ne 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

3,4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.4.3.Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em

conformidade com as exigências editalícias;

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

ocorrências posteriores;

3.4.5,Que não emprega menor de 18 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 7', XXXIII, da

Constituição;

3.4.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da lnstrução Normativa SLTI/MP no 2,

de 16 de setembro de 2009.

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

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

3.4.8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. funto â documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

3.5, A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstâs em

Iei e neste Edital.

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

documentos de habÍlitação 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.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
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4.3. 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, § 1a da LC ne 1,23, de 2006.

r,,i,rmbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

r iesponsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidâs pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5, Até a abertura da sessão pública, os Iicitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

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

4.7. 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.

5. DOPREENCHIMEIÍTODÂPROPOSTÀ

C.1. O LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRONICO,

.iIS SEGUINTES CAMPOS:

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

5.1.2.Descrição detalhada do objeto, contendo as iníormações similares à especiíicação do Termo de

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

- : -ição do bem no órgão competente, quando for o caso;

-. . odas as especificaçôes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

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

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

serviços.

5.4. Os preços ofertâdos, tanú na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

do iicitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.

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

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

I li.as, quando participarem de licitações públicas;

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

fântasia que venha indicar a mesma.

6. DÀÁ§ERTUBãI'À SE§§ÃO, CIÁSSIGÂçíO DAS PIOPOSTÀ§ E FOR},ÍT'LÂçÃO }E LANEE§.

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

..rdos neste Edital.
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(;.2. 0[a) Pregoeiro(a) verificará as propostás aprescntadas, 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.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

.rl por todos os participantes.

6.2.3. A nào desclassificação da proposta não impede o seu iulgamento definitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

rle lances.

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

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

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

6,5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

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

: ,-'gras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8, 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$ 50 (cinquenta)

i .1ls.

L.l). O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20J segundos e o

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO. em que os

',:s apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11. 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.

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

r- r-ssivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

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

automaticamente

lsotcs 4120:'Pdrc qae lúêa,tdafi. e soibom o mõo '!o SENIiOR Íe! lsto
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6,14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogaçâo automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

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

consecução do melhor preço.

: L-rn caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).

6,16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

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

,r( e registrado, vedada a identificação do licitante.

6,18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos [ances.

6.19, 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 expressâ do(al Pregoeiro(a) aos

,.rntes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

.! - ,;., /www.nortaldecompraspublicas.com.br. quando sêrão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

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

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

.:11. Im 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

pârticipantes, 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 nq 123, de 2006,

., rrlamentada pelo Decreto ns 8.538, de 2015.

6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresâs de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 5olo (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatâdas com a

primeira colocada.

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

re, obrigatoriamente em valor inferior âo dâ primeira colocada, no prazo de 5 (cincoJ minutos

! Jrlrrolados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.24, Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classiÍicada desista ou não se manifeste no

prazo estâbelecido, serão convocadas as demais licitântes microempresa e empresa de pequeno porte que se

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

, rlo, no prazo estabelecido no subitem anterior
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4 l]5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

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

' re regulamento.

, -r'ciem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

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

modo de disputa aberto e fechado.

6.28. Havendo eventuâl empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3q,

§ 2q, da LEI Ns 8.666, de 1993, assegu:ando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

6.28.1. Produzidos no país;

6.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

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

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

-.3ssoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

i)i evistâs na legislação.

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

empatadas.

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(al pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema

-',r, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

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

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

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

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

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

apresentados.

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

7, DAtrETTÂSIUDIIDX DA PROPIÍ}STÁ VErcEDORÀ

7.1. Encerrada a etápa de negociação, a pregoeira examinarâ a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

.l.JLração 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 § 9o do art. 26 d,o Decreto n.q

t0.024 /2019.

PREFEITURA. DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAM ENTO DE LrCrl'AÇÀO
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7.2, Serâ desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo

fixado (Acórdão ne L455/20La -TCU - PIenáriol, ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

fcinquenta por cento Jart.48, inciso II, 1" a lei: 8666.

7.2.1. 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, excêto quando se

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

totalidade da remuneração.

' ' ..'i;alquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade

r. i Iiropostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7,4, Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligêncÍas, 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;

r1 Pregoeirofa) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

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

7.5,t. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a] Pregoeiro(a) por solicitação escrita e ;ustificada do

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

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

jaracterísticas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, íabricante e procedência, além de outras

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

7.5,2,1. Os Iicitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condiçÕes indispensáveis à

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

perfeito manuseio, quando for o caso.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a] Pregoeiro(al examinará a proposta ou lance

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

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

r::ntinuidade.

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

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

condições diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipóteses em que o(al Pregoeiro(al não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.8,2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes

]su;ás 4t2n:'Pcté qae tgircs lqorr e sqiàô.". o rrao do SEVhO.q Íe.r,ilo .'
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7.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

'.r :rão for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da

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

antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a análise quanto à âceitâção da propostâ, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.
.),\ 

HABHTTAçÃO.

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

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

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a panicipação no certame ou a futura contratação,

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

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

8.1.2,Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP frvww.oortaldatranspa rencia.gov.brl );

8.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de lustiça (wwv,r.cnl.jus.br/impro[:idade-arlm/consultar'-requerido.php J.

4. l.ista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

l'r tlr)s: //contas.tcu.eov.Irrlqjsllr-ló60i3O

8.1.5. A consultâ aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,

por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

prática de ato de improbidade administrâtiva, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio maioritário.

8.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmpeditivas

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

similares, dentre outros.

8.1.5,3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificaçâo.

8,1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação.

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

. \ro nos arts.44 e 45 da Lei Complementar ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida

para aceitação da proposta subsequente.

lgtos 4t 20 'pora que todos vqofi e soíbom . a rnao do SENHOR [er Éto

Rua da Rio vermelho o 01-Centío- km 1oo, CEP: 68524-ooo -Eldorado do Carajás/PA ü



f
"l
J

I
\.

,iiâtlo
uarajás

PREFETTURA DE ELDoRADo Do cenanÁs
DEPARTAM ENro » e lrcrr.rçÃo

8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será veriÍicada por meio do PORTAL

DE COMPRÂS PUBLICÂS, em relação à habilitaçâo jurídica, à regularidade Íiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

8.2.1, É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

,,UBLICAS, para que esteram vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em con.junto com a

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicârá a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios

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

i r rl, conforme art. 43, §3q, do Decrero 10.024, de 2019.

L,,rr,errdo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e iá apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital,

via sistema, no prazo de OZ (DUAS) HORÂS, sob pena de inabilitação.

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

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

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

permitidos.

8.6. 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 estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

-,r lprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

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

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

contribuições.

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

. lrada nos itens a seguir, para fins de habilitâção:

.,..,t. HABILITAçÃO'URÍDICA:

8.8,1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da ,unta

Comercial da respecüva sede;

8.8.2. Em se trâtândo de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuia aceitâção ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

www.DortaldoemDreentledor.eov.br:

8.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 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;

fl.a.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 agêncla;

lsolos 41 20 'Pac qae to</os vejanl e soibom o mào do SENIiOR fe: cto '
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8.8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas lurídicas do

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

d.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 lurídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.7 64, de 197 L;

8,8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

iuntamente com o QSA, conforme o caso;

8.9.2,Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

,,: untamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

i',lacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Aüva da União (DAU) por elas

âdministrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ne 1.751, de

02/1,0/2014, do Secretário da Receita Federai do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

I ,:i 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 n0 5.452, de 1q de maio de 1943;

8,9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta ,unto aos Tributos

Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for

sediada;

8.9,6. 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;

8.9.7. Certidão negativa junto ao município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos do

nunicípio ou pelo site https:/ /eld orad odocara ias-

pa.nobesistemas.com.br/tributos /document validator,/new#, a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail:

8.9.8. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

8.9,9, Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno

.-:':e deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

r1 rl nrerl orlareraia s ne oarr hr
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8.10.1, Certidão Negativa de falência, de recuperação iudicial ou extrajudicial (Lei ne 11.101, de 9.2.2005'),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos úlümos 30 (trintal dias, ou que

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

8.10.2. Certidâo Simplificada dâ Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

'ros 60 dias;

J.10.3. Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitidâ nos últimos

60 dias;

8.10.4. Alvara de Funcionamento da empresa for sediada

8.10.5. Balanço patrimonial e demonstrações conlábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

;r: forma da Iei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

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

(três) meses da data de apresentação da proposta;

8.10.5.1. 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;

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

8.10.5.3. Caso o licitante sera cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria contábil-financeira, conforme dispôe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 1,977, ou de uma declaração,

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

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

Í1.10.5.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

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

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

das fórmulas:

Ativo Circulânte + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulânte

LC = Passivo Circulante

8.10.7, As empresas que apresentarem resultâdo inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

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

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

i ,lez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
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8.11. euAlrFrcAçÃo rÉcntca.

8.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,

quantidades e prazos com o obieto da licitâção - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoâ

jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma

reconhecida de quem o subscreveu.

DEMAIS DOCUMENTOS

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrâdo da empresaJ.

. , ia|açâo de suieição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresal.

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

empresa).

| ':'rÇão de elaboração independente de proposta; (apresentâr em papel timbrâdo da empresa).

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

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

Declaraçâo de cumprimento dos requisitos de habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

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

qualiÍicada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que âtenda a

Lodâs as demais exigências do edital.

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

8.13. Câso a proposta mais vantajosa se.ja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

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

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

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

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8,14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

licitante, sem prejuízo das sanções previstâs neste EditáI, sendo facultada a convocação dos licitantes

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

. ,)çltuello porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

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

sessâo, informando no "chat" a nova data e horário para a contrnuidade da mesma.

8.16, Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seia por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentálos em desacordo com o estabelecido neste Edital.

lscios 41.20 'porc que tadcs vdan1. e soibon o iloo do SENLiOR fez ,sto '
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. '.,,s 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 123,

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

8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

I)O ENCAüIIEIT'uEI§To DA PROFOSTÂ VEI{GEDORÀ

,, 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:

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

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

,.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.

9,2.1, Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

. ? 0s preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uniúrio em algarismos e o valor

,.. .-rn algarismos e por extenso (art. 5o da Lei n'q 8.666/93J.

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unirários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

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

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao obieto deste Edital, sem conter alternativas

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

-....lass ificação.

9.5. 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.

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

iisponÍveis na internet, após a homologação.

9.7. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar da das eventuais

empresas a planilha de composição de acordo o itens vencido.

9.8. 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.

nos REcuI36.

,. r,eclarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaçâo fiscal e trabalhista da Iicitante qualificada como

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

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)

decisão[ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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10.2. Havendo quem se manifeste, cabená o(a) Pregoeiro(aJ verificar a tempestiúdade e a existência de motivação

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

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

de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A faltâ de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

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

.rzôes, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,

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

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

de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitãmento.

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

Edital.

11, DA REABERTI'RA DA SE§ê§?&HCÀ
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

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

anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

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

trabalhista, nos termos do art. 43, §1e da LC ne 1?3/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

riatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

-.. I odos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

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

procedimento Iicitatório.

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

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

12. DA ADJUDICAçÃO E HOMOTOGÂçÃO.

12.1. O objeto da licitação será ad;udicado ao licitante declaradc vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não

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

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

''e.limento licitatório.

13. DA GÂRANTIA DE ETECUçÃO.

13.1. Nâo haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação
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-,,.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

14,2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da datâ de sua convocação, para

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

- r rtrato/Autorizaçãol, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste

Edital.

14.2.1. Alternativamente à convocaçâo 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 IARJ ou meio

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

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

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

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

': rlnhecimento de que:

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

disposições da Lei nq 8.666, de 1993;

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

14,3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei ne

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

11.4, O pÍazo 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.

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

temporária de participação em licitâção, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto \o art.29, da Instrução Normativa ns

. .- ,15 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, III, da Lei ne 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

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

consignadas neste Editâl, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

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

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

14.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital,

que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

14,8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condiçÕes de habilitação consignadas no edital ou

se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais comina
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legais cabíveis a esse licitânte, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificaçào, para, após a

comprovaçâo dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,

i|ita a negociação, assinar o contrato.

i ,IEAIUSTAMEI{TO EM SENTIDO GERAL.

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

Referência, anexo â este Edital.

16. DO R"ECEBIMf,NTO DO OBJETO E DA FISCALIZAçÂO.

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

., JBRIGAçÔES DA CONTRÁTANT§ § DA CONTNATADÀ

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada sâo as estabelecidas no Termo de Referência.

18. DO PAGAJT{EIIITO. DÂ DESPE§A

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas nas despesa será consignada à seguinte dotaçâo orçamentária:

Irvercício 2022 Projeto 2.012 Promoção ao desenvolvimento Rural , Classificação econômica 3.3.90.30.00

...clial deConsumo. ExercÍcio 2022 Projeto 2.012 Promoçâo ao desenvolvimento Rural , Classificação econômica

3.3.90.39.00 Outros Serviços terceira Pessoa lurídica.

19. DÂS SÂNçÔES ÂDMIMSTRÁTIV,IIS.

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

tq.1.1. Não assinar o termo de contrâto ou aceitai'/retirâr o instrumento equivalente, quando convocado

l do prazo de validade da proposta;

19,1.2. Não assinar â o contrato, quando cabível;

19.1.3. Apresentar documentação fa lsa;

19.1.4, Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

I 9.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

. ,.1.6. Não mantiver a proposta;

19.1.7. Cometer fraude fiscal;

19.1.8. Comportâr-se de modo in id ôneo;

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

;1rízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10o/o (dez

,r.,r cento), conforme determina o art. Nq 86. da Lei Ne 8666/93.

27.2.1. A multa previstâ 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.

' " f. inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

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

a) Advertência por escrito;
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r] i"lLrlta administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 200lo fvinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

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

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

l'ustificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

ráximo temporal previsto para a penalidade 05 fcinco) anos;

ri) Declaração de inidoneidade para licitar lunto 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. Nq 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. Nq 7q da Lei Ns 10.520/02 e art. Nq

14 do Decreto Ns 3.555/00.

' il'o ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, a contar da ciência da

, .,áo, 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 lmprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

.11.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÂO - 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.

21.6.1, PARA OS PROPÓSITOS DESTA CtÁUSUtÀ DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRT(TICAS:

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

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

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

licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizâr 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

'.iris e nào-competitivos;

,.r.I PRÁTICA COERCITIVA: 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) PRíTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representântes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

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

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

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

do licitante mais bem classificado.

!llrtilutÀff PREFEITURA DE ELDORADO DO
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20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

' '? Havendo um ou mais Iicitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

, ilassificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

2ü.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

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

previstas nos arügos 20 e 21 do Decreto n" 7.892/201.3.

21. DÂ rMpUGilAçÂO eO rOnN. U DO PEDIDO DE Bseráf,Ecriíf,r{To.

i 1.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este EditâI.

21.2. A IMPUGNAçÃO DEVERí ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

www.portaldecompraspublicas.com.br.

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

. .i rr:rpugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnaçào.

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

21.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

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

,'r.reio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

ti!r i .aldecompraspublicas.com.br.

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

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

dos anexos.

21.7, As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4p, da Lei 8.666/93.

21,7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

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

21,8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

r d ministração.

.r.r, As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros âvisos de ordem geral,

serão cadastradas no sítio www.portaldecomDraspublicas,com.br. sendo de responsabilidade dos licitântes, seu

acompanhamento.

21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadâs após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

.tejrm subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

.,rider pela proponente.

lsotos 412ü'pdíc que todas v4ofi e soíbam o mõo,lo S€NliOA íez 6ta

Rua da Rio veímelho o 01-Centro-km rco, CEP: 68524-000- Eldorado do Carajás/PA



\.

EtdiiÍâtlo
doCarajás

PREFEITURA DE ELDoRADo Do cana;Ás
DEPARTAMENTO NT, LIC IT.,T.CÀO

zl.ll, A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firrnada por sócio, pessoa designada para a

r i: strâção da sociedade empresiiria, ou procurador, e vir acompanhada, coníorme 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 mândato com poderes para impLrgnar o EditâlJ.

22. DAs DrsPosrçõEs cERÂls.

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

,.io havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçào do certame na

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

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

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

l!
, ;. rio lulgamento das propostas e da habilitação, o(al 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 eficácÍa para fins de habilitação e classificação.

22.5, A homologação do resultado desta licitação nâo implicará direito à contratação.

22.6, As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadâs em favor da ampliação da disputa entre

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

a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostâs e a Administração

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

-"rcesso licitatório.

. f,a 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.

22.9. O desatendimento de exigênciâs formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

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

'2,10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

. r- r esentados em qualquer fase da licitação.

22,10,1, 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 preruízo das demais sanções cabíveis.

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

processo, prevalecerá as deste Edital.

22,12, 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
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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 riefesa e contraditório.

22,12.1, A anulação do pregão induz à do contrato,

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

ZZ.tl. É facultado à autoridade superÍor, 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 Íins de classificação e habilitação.

oEditalestádisponibilizado,naíntegra,noendereçoeletrônico:@e
'.r:rbém 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: 6A5?4-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

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

22,14, lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

I O I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

,,;.'XO IT - MODELO DE DECLARAÇÂO DE SUJEIÇÃO ÀS CONOIçÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÂO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART.79 DA CONSTITUIÇÂO FEDERAL;

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

.l frExo v - MoDELO DE DECLARAÇÂO OO pORre Oa EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAçÀO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÂO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÂO;

ANEXO VIII - DECLARAÇÂO DE NÂO VÍNCULO COM ÓRCÃO PÚNUCO

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Cara as -PA26 de Março de 2022

TIAGOPEREIRA Assinadodeformadigitat
COSTA:0091 942624 por rtAco PEREIRA

7 COS'I A:00919426247

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal

lscios 41.2o:'pdro qoe tcdos rejonl. e solbofi .. a mõo do SENHOR lel islo .'

Rua da Rio vermelho o 01- Centro- km roo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Côrajás/PA



IL PREFEITTTRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DE PARTAM ENTO nF. i.tCITAÇÃO

do
TERMO DE REFERENCIA

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a coNrneraçÃo DE EMPRESA PARA FoRNECIMENTo

DE RETROESCAVADEIRA CONFORME TERMO DE CONVENIO DE N9 48/ZOZ1, PROCESSO DE N9

54OOO.13O929 /ZOZ|-24-24 INCRA. PLATAFORMA MAIS BRASIL Ne 922597 /2021 CONVENIO SICONV DE Nq

'. 
': l2ozl. tuNTo A PREFEITURÁ DE ELDoRADo oo cana;Ás. para atender as necessidades de acordo

. .is especificações contidas neste Termo de Referência.

O Município de eldorado do Caraiás, conforme último censo do IBGE possui uma população 33.460 habitantes,

..- eldorado a cada ano vem se destacando na economia paraense como a cidade da pecuária (gado de corte e gado

l-iteiroJ e da agricultura (Milho como principal, Soja, mandioca, e o cacau (Em torno 800ha de área de cultivo

beneficiadal IDH:0,632 /2010. Obl'etivo Final: Atender as demandas da agricultura como um todo, cultivo,

produção, etc.,

PÚBLICO ALVO: A aquisição dos equipamentos agrícolas assegurará aos produtores as condições necessárias para

rlelhorar a produção, além de acesso aos demais serviços da política municipal de desenvolvimento econômico da

-.,; icultura

Fortalecimento do setor agropecuário com ênfase nos assentamentos de toda região em nosso município. Onde

necessitam grandemente desse pleito para atender suas reivindicações e seus direitos básicos.

DROBLEMA A SER RESOLVIDO: Mitigar as dificuldades e apoiar oferecendo assistência nos assentamentos e aos

r.,s no cultivo de suas lavouras nessas comunidades, no qual é fundamental para as cadeias produtivas se

lurtalecerem.

RESULTADOS ESPERADOS: Com Aquisição dos equipamentos pleiteados propiciará vários beneficios à agricultura

familiar, à pecuária e os demais eixos agropecuários do município de Eldorado do Carajás (PA), entre os benefícios,

cito: cultivo mecanizado, condições de aumentar a produtividade em suas áreas; apoiando as atividades dos

assentados rurais do município; melhorar a forma de cultivo de produtos da agricultura familiar no município.

3.1. A contratação, obieto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais

na 70.520 /2002 e ne 8.666/1993, I-ei Complementar na 723 /2006, decreto 10.024 de 20 de Setembro de

,' I demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas

demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

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

lsolos 41?o 'polc que lodcs vqo$. e sc,'bor, . a noc aio SENlioR íez lsto '

Rúa dâ Rio vermelho o 01- cêntro- km 1oo, CEP: 68524-ooo - Êldorado do cãíâjás/PA

1. DO OBJETO

2.JUSTrrCATrVA

4- DOS PRODUTOS/SERWçOS

rl

H
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PREFEITLTRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCITAÇÀO

N DESCRIÇÃO DO ITEM IINIDADE MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

AQUISIÇÃO RETROESCÂVÂDEIRÂ: MOTOR MÍNIMO DE 88 HP,

04 CILINDROS, TRÂNSMISSÂO MiNIMÁ DE 04 VELOCIDÂDES,
RODAS DIÂNTEIRAS COM SISTEMÂ5 HIDRÁULICÁS, VOLUME DE

ÁBASTECIMENTO MÍNIMO DE 125 LITROS, CÁBINE COM AR.
CONDICIONADO, DIMENSÔES PESO OPERÁCIONAIS MíNIMÂS
DE SIOO KG, CAPACIDADE DÁ CARRECADEIRA MiNIMA DL
CAçÁMBA DE MiNIMA DE I I, PROFUNDIDADE MiNIMÂ DE

ESCÂVÂÇÁO 4.40, GARÁNT|Â MINIMA D0 FABRTCÁNTE DE N0
N,IÍNIMO DE O5 ÂNOS,

01 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx01

..r. us produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço

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

5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 90 noventa dias.

5.3. A fiscalização e aceitação do obieto serão do órgão responsável pelos atos de controle e

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

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

depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

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

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

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

seiam satisfatórias;

5,5, O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

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

' : especificação.

S.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente

aceitação.

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

...:. .\ Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos,

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

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

'L :rzo de seus vencimentos.

lsaps 1!.2o 'ParÕ qoe todcs vqom. e sE.ltuú a thôo do SEN|IOR fez ,sto

Rua da Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68924-000- Eldorado do Carajás/PA

,', n?o, FoRJr{A E TOCAL DE ÊNTREGÂ DOS PRODUTOS/',ilECUÇÃO DOS SURVTÇOS

6. DO PAGÁ]II8NTO

DAr. VIG



t PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
D }'] P,\RTAM ENI'O DL, LICITACÃOEldôiâilo

doCanjás
- 1- O Prazo de Vigência será ate conforme termo do convenio.

t,1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de

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

8.2. 0s preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,

.,:iais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

ti.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e

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

compra/requisição do Setorsolicitante.

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

-scais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e

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

quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

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

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

,ürristas contra a Contratante.

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

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

Previdenciárias.

3.7. Providenciar afastamento irnediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer

empregado cuja permanência se,â por ela considerada inconveniente.

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

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

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

,, i :egralmente, em todos os seus atos.

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

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

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

',:ro prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a

. r,peito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

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

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

lsc,as 4t 20 'Pdrc gre todcs vgonl e saiboín o moo do SqNrcR fez tsto

Rua dâ Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CÉP: 68524-ooo - Eldorado do CàraJás/PA
H
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pREFEITURA DE ELDoRADo Do cane"lÁs
DEPARTAM ENro on lrcrraqÀo

, - Carajás

a.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com

.r -lisposições d,a Lei 8.666/93 e suas alteraçôes.

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

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

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, seiam cumpridas as obrigações assumidas com a

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

prestação.

9.5, Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

,\ disciplina das infrações e sanções administrativas aplicár,eis no curso da licitação e da

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência

Eldorado d
Assinado de formã digital

rajâs,26 de Março de 2022.

TIAGO PEREIRA

COSTA:00919426247
porTIAGO PEREIRA

cosÍ A..00919426247

Responsável

Legal

lsotgs ll20 'Pdo qüê tdos vejom. e saÍlEn1 g ínoo do S€NHOP fez tsto

Ruada Rio vermelho o 01-Centío-km 1oo, CEP: 68s2{,-ooo - Eldorado do Càrajás/PA

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

prazo de execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;

.1.16. lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão

no tbrnecimento do presente Contrato.

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

9. DAS OBRIGAçÕIS DA CONTRATANT,E

10. DÂS IITFRAÇOES E DAS SANçÕESÁDMINISTRATTVAS

l



PREFEITURA DE ELDORADO DO
DEPA R]'AM I-]NTO DL, LrCr',r'AÇÃO-corlitlo

doCanjás

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

. - sr.ernôr{lco I'te xJoo<lzozz
.,,,- puBLrcA: ----l---/2022, ÀS ----H----MrN (----) HORAS,

LJCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE UF
IDENTIFICA O DA PROPONENTE

INSC. EST.:
].,T.4.NTE PELO SIMPLES? SIM NAO

uirDERE

BANCO DA LICITANTE:
\' , D-4. AGENCIA:

r5 DEscRrÇÂo

A empresâ:.... declara que:

I Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mâo de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

:-.llalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionâmento dos produtos em

crlibalagens adequadas.

2 Validade da proposta: 

-

dias.

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

desse processo.

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

'r,,panheiro ou parente até terceiro grâu.

uf, e ainda cônjuge,

5 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no na ordem de Serviço,

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

Rodoviária nq 30 - Centro - km 02, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA, uf todos os

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

, ,,(lrtalou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentárem cotaçôes contendo preços excessivos, simbólicot de valor zero ou
.rr.uíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vântágens baseadas nas ofertas dos demais

lsaios 4!.2o.'Pd.\, qoe todos v4ofi. e síbom o moo,ro S€NtiOR fe! sto

Rua da Rio veímelho o 01-Centro-km 1oo, CEP:68524-ooo- Eldorâdo do Càràjás/PA r(

NOME DE FANTASIA:
RÁáO SOCIAL:
CNPJ:

BAIRRO: CIDADE:
CEP: E,MAIL:

FAX:TELEFONE;
CONTATO DA LICITÂNTE: TELEFONE:

VALOR
UNITÁRIO

R$

CONTA BAN DA LICITANTE:

QUANT. UNIDADEMARCA
VALOR

TOTAL R$

1

TOTAL POR EXTENSO:
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t PREFEITURA DE ELDORADO DO
)EPARTAM ENIO Oe t.tCI',t açÀO

ANExo rr - DECLARAçÃo DE suJrrçÃo Às corrlolçôrs ESTenEIECIDAS No EDITAL E DE IltExrstÊrucra »r
FATos SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃo

".cÃo ELETRôNlco Na r<xolzozz

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE F

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

portador do RG 

- 

abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmer,te 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.

, ..,iida, 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, parâgrafo 2q, e artigo 97 da lei ne 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

i)úrente,

em, _de _2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lszios 41.20 'põío que todcs vqafi. e soiba/, . a mõo do SENfioR ler sla

Rua dâ Rio vermelho ô 01- Centro- km 1oo, CEP: 68s24-ooo - Eldorado do Càrâjás/PA
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PREFEITURA DE BLDORADO DO CARAJÁS
DEP.\RTAM ENTO DE LICITAÇÃO

do

ANExo III - MoDELo DE DECTARAçÃo Nos rERMos Do INCISo xxxIII Do ARTrco 7s DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

pnscÃo nlnrnôI.Irco Ne xxxx/2ozz

íPAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., portador[a) da carteira de identidade ne ................ e CPF nq............................, declara, para fins do

disposto no inc. v do art. ne 27 da lei ne 8.666, de 21 de iunho de 1993, acrescido pela lei nq 9.854, de 27 de

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

rmprega menor de dezesseis anos.

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

(datal

(representante legal)

I 
Observação: em caso afirmatlvo, asslnalar a ressalva acima.

lsajos 41.2a 'PdíÇ que to<lcs v4on1. e sdíbon o rrao do SgNliÔ4 íe.r ljto '

Rua dê Rio vermelho o 01-Centro- km rco, CEP: 68524-ooo- Eldorado do Càrajás/PA

, inscrito no CNPI nq por intermédio de seu representante legal o(a) sr[a)



lar PREFEITURA DE ELDOR{DO DO CARA.IÁS
DEPARTAM E,NTO DE LICITAÇÃOHldiiiâilo

"niás

, , ET RôNICo Ns xyJ§/zozz

REPRESENTANTE LEGAL

Bojos 4120 'Porc que lodos viofi. e sâibar|, a mac aio SENIiOR íe! Éto

Rua dê Rio vermelho o 01-Cêntro- km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA

ANExo rv - oucmneçÃo DE ETABoRAçÃo TNDEeENDENTE DE pRoposrA. (MoDEt o)

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

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

il§lX/2O22, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do código penal brasileiro, que:

1l 1 rroposta apresentada para participar do PREGÂO fl"E-fnÔrutco Ne xxu(,/zozz, foi elaborada de maneira

v . ,rcpendente (pelo licitanteJ, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, diretâ ou indiretamente,

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO ELETRÔNICO

Ne XXX)qZOZZ por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Nq XXXX/2022 não

' i' -mada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO ELETRÔNICO

,),12022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂo ELETRÔNIC0 Ne r(xxx/2o22 não será,

:ii r ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial

,* Jc fato do PREGÃo ELETRÔNICO Ne fi§§/2o22 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ns XXXX/2O22 não foi, no

*- todo ou em parte, direta ou indiretarnente, 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.
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PREFEITL-TRA DE ELDORADO DO
DEPARTAMENTO nE LÍCI1'AÇÃO

doCarajás

'. xo v - DECLARAçÂo Do poRTE DA EMPRESA (MICR0EMPRESA ou EMPRESA DE pEeuENo poRTE)

pnrcÃo rlrrnôrurco N!, xxxx/2022

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

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

,x, inscrito no CPF sob o n0 [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

, iuempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3e da lei complementar ne 723 de 14 de

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

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art.30 da lei complementar na 123 de 14 de dezembro de

2006.

1:claro, para fins da LC 723/2006e 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.

3e da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC 147 /207+.

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

. ores , estando aptâ a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3q da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC 147 /2014.

observaçôes:

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

' )3 de l4 de dezembro de 2006;

.rrrresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

,,.s termos da LC ne 723/2006,ota 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.Dü.XXX-XX
CRC:

lsops 41.20 'Prr.o qúe todcs v4om. e saiborn o moo ao SENHoR fer Éto
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ANEXO VI - DECTARA O DE IDONEIDADE

Ao REDIGTR A eRESENTE oaclaneÇÃ0, o pRopoNENTE ogvpRÁ ulLIzaR poRt'lul,ÁRIo coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

. tcÃo ELETRôNIco Ns xxxx/2022

..............., inscrita no CNPJ ne por intermédio de seu representante legal o

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

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

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

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

.om a administração federal, estadual e municipal.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

:cresa

llrios 41.20."Pdrc qae todcs vqan. e soíban . o r4,jo dú SÉNHOÊ Íer islo '

Rua da Rio vermelho o 01- Centro- km 1oo, CEP: 68524-ooo- Eldorado do Carâjás/PA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

-/UF

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

_ EM , _DE _DE 2022.
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do

1!rExo vII - DECLARAÇÃo DE cUMIRIMENTo Dos REeulstros DE HABTLITAçÂo. (MoDELo)

pnrcÃo Ersrnôrurco Ns xxxx/2022

A (razão social da empresa), CNPf nq........................., localizada à...........

declara, em conformidade com a lei ne 70.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação pâra este

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE UF - PREGÂO ELETRÔNICO N9 XXXX/2022

EM, 
-DE 

-DE 

2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsaics 4120 'pdta que ludcs veja e saÍbam a tnao]coSENI|OR fez

Rua dâ Rio vermêlho o 01-Centro- km rco, CEP: 68S24-ooo - Eldorado do Càrajás/PA
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ANExo vrrr oncr,RnaçÃo on uÃo vÍrrrculo coru óncÃo púslrco

A empresa, . portador do CNPI na- tendo como seu sócio

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

r,:rssários, que não possuo vínculo, direta ou indiretâmente, com a Administração Pública de Eldorado do

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

EM,-DE-D8,2022,

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

btiios 1t2o 'paía qte todos vgafi e soibod o mdo do SÍNHOP íe! isto '

Rua da Rio veímelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-000 - Eldorado do Cara.jás/PA
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ANEXO IX MINUTA DE CONTRATO

'' ,ri.ípio de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, neste ato

. ira.io contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho q 01- Centro - km 100, CEP: 68524-000 -
Eldorado do Carajás/PA, representado pelo Sr.q. Iara Braga Miranda Prefeita Municipal, e de outro lado a empresa

inscrita no CNPJ (MF) sob o n.s estabelecida doravante

denominada simplesmente contratâda, ncste ato representada por _- portador da Cédula de

Identidade n.e e CPF (MFJ n.q 

- 

celebram o presente contrato, do qual serão partes

rntegrantes o edital do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o

contratante e a contratada às normas disciplinares das Leis ne 8.666/1.993 e 1.0.520/2002, Decreto 10.024 de 20

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

CLÁUSUUI PRIMEIRA. DO OBIETO

1. O presente contrato tem como objeto: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PÁRA FORNECTMENTO DE

ir! i ROESCAVADEIRA CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Ne 4812021, PROCESSO DE Ne 54000.130929 /2021-

24-24 INCRÁ. PLATAFORMA MAIS BRÁSIL Ne 922597 /202L CONVENIO SICONV DE Ne 922597 /2O2L IUNTO A

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARÁJÁS.

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

. :trato é de R$ 

- 

[--
.,: {uantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à AdÍninistração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3.4 despesa será consignada à seguinte dotâção orçamentária: Exercício 2022 PÍojeto 2.012 Promoçãoao

v desenvolümento Rural , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Materiâl de Consumo. Exer cício 2022 Proleto

2.012 Promoção ao desenvolvimento Rural , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços terceira Pessoa

furídica.

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

,:r,r execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

. r'.r -ltr dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em até 90 dias para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA . DO AMPARO LEGAL

' lr,.,râtura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

.:a,de17dejulhode2002enaLeine8.666/93Deffeto10.014de20deSetembrode2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA ExECUçÀO DO CONTRATO

lsc(s 4t 2o 'Parc qre todas vqjam e saiboxl a fiào co S€NfiAA le: islo

Rua da Rio veÍmelho o 01-Centro-km rco, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Càrajás/PA ú



€4. PREFEITURA DE ELDORADO DO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEldtiiiitlo

doCanjás
t execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

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

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

do mesmo diploma legal.

CúUSULA sExTA . DA VIGÊNCIA E DÂ EFICÁCIA

r.rência deste contrato será 

-,/- 
/-e 

-1 
/- , contados da data da sua assinaturâ, tendo

,rr cio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CúUSULA SÉTIMÁ. DoS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao contratânte:

1 1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

. ,es do objeto;

1.2 - prestâr as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - reieitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constântes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.o 
-..,/---:

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços obieto deste contrato;

. - solicitâr que seia refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão n.o 

-/- 
e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1..6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerâis

do contratânte.

rLÁUSULA OITAVA . DOS ENCARGOS DA CONTRATADÂ

, r'á à contratada:

1.- - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

'r) seguros de acidente;

. ...is, impostos e contribuições;

d) indenizações;

el vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

- manter os seus técnicos suieitos às normas dÍsciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgâo;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que sela considerado inconveniente à boa ordem e às normas discÍplinares do

r rtratante;

lsolas 4t 20 'Poro qtr€ tcclos vqoín. e 3aiborn . o moo cio SENfioR íez lsto
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1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratânte, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

r'!trato;

-.., - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;

1,.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

- , - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços obieto deste contrato;

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da suâ

'r.io;

comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

7.L6 - / manter-se em compatibilidade com as obrigaçôes a serem assumidas e com todas as condÍções de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

cr ÁusuLA N0NA - DAS OBRTGAçÔES SOCIA|S, COMERCIATS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigaçôes sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

1.:l - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

-specífica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

' ,!-iamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

- assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratânte, nem poderá onerar o objeto deste contrãto,

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçÕES GERAIS

atl

1sa,os 41.?o 'Poro quc totloa, vEaü. e solbam o fiào da SENHOR lez Éto '
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clÁusum pÉclprA QUARTA - Do pAcAMENTo

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Municipal de 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 pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente

,rr cheque nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimoJ dia útil contado da entrega dos documentos.

U contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

lsoios 41.2o: 'Pdrg qte todosveiont e eiborn o fiào do SENHOq íer $b.'

Rua da Rio ve.melho o 01- Centro- km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA

Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1--t - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

1,.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratante;

é vedada a subcontratâção de outra empresa para a prestação dos serviços obieto deste contrato.

-. .Arcar com todas as revisões durante a garantia.

CúUSULA DÉCIMA PRJMEIRA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FISCALIZAçÂo

1. A execução dos serviços obieto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designâdo

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serüços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

' 1 contratada deverá manter preposto para representáJa durante a execução deste contrato, desde que aceito

pe la administração do contratânte.

CLÁUSUIA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAçÂO

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

iIILA DÉCIMA TERCEIRÂ . DA DESPESA

,r Jespesa será consignada à seguinte dotação orçamenlária: Exercício 2022 Pro'lelo 2.012 Promoção ao

desenvolvimento Rural , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo. Exercício 2022 Projeto 2.012

Promoção ao desenvolvimento Rural , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços terceira Pessoa

lurídica.

J
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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.

O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data Íinal do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a tâxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

:,irmula:

ri.l=lxNxVP
onde:

EM = Encargos moratórios;

\' = Número de dias entre a datâ previstâ pârâ o pagamento e a do efetivo pagamento;

, Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = índice de compensação financeira, assim apurado:

I=TX ==> I=(6/100) ==> I=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

-.- - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

âtestada por servidor designado, conforme disposto no art- 67 da Lei n.s 8.666/93, e veriÍicação da regularidade da

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CI.ÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAçÃo Do C0NTRATo

., rrcsente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.a

Loo6/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CIÁUSULA DÉCIMA sExTA. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

,rr.: suprimido ato o limite de 250lo (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1e e 24, da

.-. n.! 8.666/93.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto âs supressões

resultantes de acordo entre as partes.

ILÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DAs PENALIDADES

lsoias 4i.2o 'pot c qae lcCo3 tdai1. e soíboi1. o fiao éo S.NHôR ícz lsto
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l13so inrustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

. .1, .i a contratada à multa de O,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

100/o (dez por centol sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contrâtante poderá, garantida a

r .',,ia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de 10o/o (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

.ONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4 - declarâção de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administração Pública enquanto perdurarem os

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

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

preluízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
- .)\ môtivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1e

. i' La ciáusulâ:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

reieitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cincol dias úteis, contado da data da reieição;

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser reieitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados dâ datâ de reieição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada 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.p

: t.,66/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente lustiÍicado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão tempoÉria de participar em licitação e impedimento de contratar com a

rstração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

pcderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA . DA RESCISÃO

t
EtdiSiâilo

do Carajás
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1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisâo, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.e 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

' :ii,ditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a Xll e XVII do artigo 78 da lei n,e 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

rt|intal dias corridos;

. i;r igável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação ügente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

CúUsUtÁ DÉCIMA NoNA . DA VINCULAçÂ0 Ao EDITAL E Á PRoP0STA DA CoNTRATADA

1. Este contrato fica ünculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostâs da

contratada.

CIÁUSULA vIGÉsIMÂ . Do FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

; ,,.ilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratânte e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Canjiis - PA, em de t0l2
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