
¥,¥&#§#:P2#3°fToiv:£#bgoTt#|%:DECARRAscoBONiTotTo
CPL

fl.

Proc.  NO

RECIBO  DE  RETIRADA  DE  EDITAL

Tp°R%€D±3EL:cR#6-R%.g'35//gT'O9

00BJETO: Contratacdo de ME/EPP equiparada na forma da Lei, para a prestacdo de servieos de
engenharia   para   reforma   e   amplia¢do   do   Centro   Munieipal   de   Educacdo   lnfantil   Noe
GGonealves,   no  Municrpio  de  Carrasco  Bonito  -  TO,  conforme  discriminaeao  detalhada  no
cronograma fisico financeiro e especificcic6es contidas no Edital.

Senhor ifeitante,
Visando a comunica¢do futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITono

e essa empresa, sc"icitamos a Vossa Senhoria que preencha este recibo de entrega de edital e
0       remeta       a       Comissdo       Especial       de       Licitacdo       pelo       endereco       eletr6nico
clDcarrascobonito@amail.com   para   que   possamos   mante-los   atuarizados   sobre   quaiduer
questionamento, esclarecimento ou errata ao Edital.
DADOS DA  EMPRESA:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREC:O  COMPLETO:  RUA:  CIDADE:

ESTADO:                             CEP:

ELEFONE: E-MAIL:

NOME DO S6CIO  RESPONSAVEL PELA  EMPRESA:

CPF: RG:

DECLARO   PARA   OS   DEVIDOS   FINS, QUE   RECEBI   C6PIA   DO   EDITAL   E   ANEXOS   REFERENTE   AO
PROCESSO  LICITAT6RIO 93/2019. TOMADA DE PRECO  N°  15/2019.

DADOS  DO  RESPONSAVEL PELA  RETIRADA  DO  EDITAL:

NOME:

CPF: RG:

ENDERECO  COMPLETO:  RUA:  CIDADE:

ESTADO:                              CEP:

ELEFONE: E-MAIL

Recebi(emos) c6pia do instrumento convocat6rio da licitacao acima identificada.
A    PREFEITURA    MUNICIPAL    DE    CARRASCO    BONITO/TO,    ndo    se    responsabiliza    por

comunicac6es d empresa que ndo encaminhar este recibo ou prestar informac6es incorretas no
mesmo.

Carrasco Bonito -TO           de

Assinatura
CARIMBO  DO CNPJ

Prasa  Uiisses Guimardes  n9  loo -  Conlro  -CEP:  77985-COO  -CQrrasco 8onito  -TO A

de 2019.
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PRE^MBULO
0   FUNDO   MUNICIPAL   DE   EDUCACAO   DE  CARRASCO   BONITO/TO,   pessoa  juridica   de   direito
poblico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 31.107.239/0001 -99, com endereco na Av. Tocantins,
185,  centro,  Carrasco  Bonito/TO,  atrav6s  da  Comissdo  Permanente  de  Licitacdo,  e  de  seu
Pregoeiro designados pela  Portaria  n° 01 /2019, de 03/01 /2019, com fundamento na  Lei Federal
n° 8.666,  de  21 /06/1993  e  suas  alterac6es  posteriores,  pela  Lei  Complementar n°  123,  de  14  de
dezembro de 2006 e Lei Complementar n° 147, de 7 de Agosto de 2014, e ainda, pelas condic:6es
e   normas   estabelecidas   pelo   presente   Edital,   torna   p®blico   para   o   conhecimento   dos
interessados a abertura  do  Processo  Licltat6rlo 93/2019,  na  modalidade TOMADA DE PRECOS n°
15/2019, do tipo MENOR  PRECO  POR  EMPREITADA GLOBAL, sob o regime de execuedo indireta,
destinada a selecionar a melhor proposta para o descrito na cldusula primeira deste edital, com
a  abertura  da  sessdo  publica  para    o  recebimento,  andlise  e  julgamento  dos  envelopes  de
documentacao e proposta relativos ao certame previsto para o dia 0?/01 /2020, ds O9hoomln, no
Setor de  Licito¢ao  do  Prefeltura  Munlclpal  de  Carrasco  Bonltono,  locallzado  na  Praca  Ullsses
Guimaraes, n° loo -Centio, Coriasco Bonltono.
Os  envelopes  contendo  a  proposta  e  os  documentos  de  habilitacdo  serdo  recebidos  no
endereeo acima  mencionado,  na  sessao  pdblica  de  processamento  da  Tomada  de  Preeos,
ap6s o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

I,  (t DO OBiEro:

®

1.1         A  presente  licitacdo  tern  por  objeto  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
Contrata¢do  de   ME/EPP  equiparada   na  forma   da   Lei,   para  a   presta¢do  de  serviGos   de
engenharia   para   reforma   e   ampliacdo   do   Centro   Municipal   de   Educacdo   lnfantil   No6
Goncalves,   no  Municipio  de  Carrasco  Bonito  -  TO,  conforme  discriminac6o  detalhada  no
cronograma fisico financeiro e especificac6es contidas no Edital.
1.2         Tal contratacao regula-se ao plano de Trabalho e especificac6es contidas no Edital.
1.3         0s  servicos  deverdo  seguir  rigorosamente  as  orientac:6es  do  Projeto,   constituido  de
Plantas,  Mapa  de  localizaedo,  Memorial  Descritivo,  Planilhas  Orcamentdrias  e  Cronogramas
Fisicos  Financeiros,  todos  fazendo  parte  integrantes deste  Edital  no  ANEXO  I  e  d  disposic6o  dos
interessados para consulta na sede da Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, o qual servird
de base para todo o procedimento licitat6rio.
1.4         0s materials e equipamentos a serem fornecidos serao os previstos no projeto executivo
ou   similar   que   atendam   ds   especificac6es   t6cnicas,   condicionada   sua   aceitacdo   a
manifesta€ao por escrito do Fundo Mijnicipal de Educa9do de Carrasco Bonito -TO  (PMCB-TO).

2.     DISPOSICOES PREUMINAR

2.1         A   caracterizac:do   dos   servicos   a   serem   executados,   quanto   a   sua   qualidade   e
quantidade,  bern  como  ds  condic6es  de  sua  contratacdo,  encontram-se  discriminados  nos
anexos do presente ato convocat6rio.
2.2         As  empresas  interessadas  deverdo  visitar  o  local  de  execuedo  dos  serviGos,  antes  da
elabora¢ao   da   proposta,   de   forma   que   sejam   identificadas,   observadas,   analisadas   e
assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades, no tocante a execucc]o dos servicos a serem
contratados.

Prasci  Ul;§ses Guimoi6es  r`9100  -Cenlro  -CEP   77985-000  -Corfosco  Bor\itc  . TO -.ir.
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2.3        A  visllci t6cnlco  ao  local  dc]  obro  poder6  sei  agendoda  com  antecedenclci  de  ate  03
(tres) dias 6teis do data de aberfuJa da pJesenle licila¢6o, sendo necess6Jlo solicitor a PREFEITURA
MUNICIPAL atrav6s da  Comiss6o  Permanente de  Llcltocao,  o ogendamento do vislta par melo
do telefone (63) 3344-1462, de 2° a 6a feira (dlos drels) no hordrio de expediente dos O8hoomin as
'2hoomin.
2.4        As empresas interessadas deverdo ter pleno conhecimento dos termos constantes deste
Edital,  dos  condi¢6es  gerais  e   particulares  do  objeto  da  licitac:do,   ndo  podendo  invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formula¢do da proposta e
do integral cumprimento do contrato.

3.     DOS

3.1          Na  contagem  dos  prazos  neste  Edital,  excluir-se-6  o  dia  de  inieio  e  incluir-se-d  o  do
vencimento,  sendo  que  somente  iniciam  e  vencem  os  prazos  referidos  neste  item  em  dia  de
expediente na Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO.
3.2         0  prazo  para  inieio  dos  trabalhos  sera  ap6s  homologacdo  e  da  Assinatura  do  Termo
Contratual, a contar da Autorizacdo pare o lnfclo da obra/Ordem de Servlco, a ser emitida pelo
Responsdvel Tecnico.
3.3         0 prazo total mdximo para execucdo dos servic:os sera de l50 (Cento e cinquenta) dios
(ou conloJme a CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO) e comeea  a contar da autorizacdo  para
inicio da obra a ser emitida pelo responsdvel t6cnico, podendo ser prorrogado de acordo com
a Lei de Licitac6es.

4.     DAS CONDIC6ES DE PARTICIPACAO

4.1          Poderdo participar da Tomada de preGo:
4.1.I      Todos os interessados que atenderem as exigencias contidas neste Edital e seus anexos,
e   que   tenham   ramo   de   atividade   pertinente   ao   objeto   licitado,   inclusive   quanto   a
documentac:do constante no edital.
4.1.2     Empresas enquadradas no regime de Mcroempresas -ME e Empresas de pequeno porte
-EPP nos termos do Art. 6° c/c Art. 9°, do Decreto n° 8.538, de 6 de Outubro de 2015, respeitadas

as regras indicadas no artigo 43, pardgrafo 1 a, combinado com o pardgrafo 2° do mesmo artigo,
da Lei Complementar n° 123/2006.
4.1.3     Empresas  que  ndo  se  credenciarem  como  Mcroempresas e  ou  Empresas de  Pequeno
Forte ndo serdo credenciadas a participar do presente processo licitat6rio exceto quando ndo
for  alcancado  o  nbmero  minimo  de  participantes  conforme  disposto   no  artigo  49  da   Lei
Complementar 123/2006, que preceitua o seguinte:

Art.   49.   Ndo   se   aplica   o   disposto   nos   arts.   47   e   48   desta   Lei
Complementar quando:

1[ -  ndo  houver  urn  mininio  de  3  (tres)  fornecedores  competitivos
enquadrados  como  microempresas  ou  empresas  de   pequeno
porte  sediados  local  ou  regionalmente  e  capazes  de  cumprir  as
exigencias estabelecidas no instrumento convocat6rio;

4.2         Para se promover o desenvoMmento econ6mico e social no dmbito municipal e regional,
a  ampliacdo  da  eficiencia  dos  politicos  pdblicas,  o  incentivo  d  inovacdo  tecnol6gica  e  o
tratamento diferenciado e simplificado para as MPE, a Autoridade Competente dard prioridade
de contratagao ds MPE que sejam sediadas local ou regionalmente (nessa ordem de prioridade) ,
e que possuam propostas at610% (dez por cento) superiores em relacao ao melhor preco vdlido.
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Art.  47.     Nas  contratac6es  ptib"cos  da  administra¢ao  direta  e
indireta,  autdrquica  e  fundacfonal,  federal,  estadual  e  munieipcil,
deverd ser concedido tratamento diterenciado e simpnfieac]o para
as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  objetivando  a
promocdo  do  desenvoMmento  econ6mico  e  social  no  dmbito
munieipal   e  regional,   a   ampliacao  da   eficiencid   dos  politicos
piJb"cas  e  o  incenti.vo  d  inovac6o  tecnol6gica.  (Redacdo  doc::!g
Dela  Lei ComDlementar n°  147.  de  2014) .

§   3o   0s   beneficios   referidos   no   coput   deste   artigo   poderdo,
justificadamente, estabelecer a prioridade de contratacdo para as
microempresas e  empresas  de  pequeno  porte  sediadas  local  ou
regionalmente, ate o limite de 10% (dez por cento) do melhor pre¢o
v6Iido.  `Incluido oela  Lei  Comolementar n°  147, de 2014)

4.2.1      Entende-se como empresa sediada  no local, ciquela que possua registro na cidade de
Carrasco Bonitono.
4.2.2     Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que possua registro em umo
dos cidades que integram a regido do Bico do Papagafo.
4.3         Como condiedo de participaGdo, em atendimento ao art. 4°.  Vll, da Lei n°  10.520/2002,
a empresa deverd decidrar, conforme modelo em Anexo, que cumpre plenamente os requisitos
de habiLitacdo. Tal declarac6o deverd ser apresentada fora  dos envelopes n° 01  e 02, ap6s a
fase de oredenciamento.
4.4           ESTARAo iMPEDiDos DE PARTicipAR DE QUALQUER FASE Ire pRoCEsso iNTEREssADos QUE

SE  ENQUADREM  EM  UMA OU  MAIS  DAS SITUAC6ES  A SEGUIR:

a.           Estejam constituidas sob a forma de cons6rcio:
b.           Estej.am  cumprindo  a  penalidade  de  suspensao  tempordria  imposta  pela   Prefeitura
Municipal de Carrasco Bonito"O
c.           Tenham sido, por qualquer motivo, declaradas inid6neas para ncitar ou firmar contratos
nos  Ultl.mos  24  (vinte  e  quatro)  meses,  com  drgdos  pi:ibncos  (Federal,  Estadual  e  Munieipal)  de
aacordo com  o  previsto  no inciso lv do artigo 87 da  Lei Federal  n°. 8.666/93 e alterac6es e que
ndo tenham a idoneidade restabelecida;
d.           Estejam  em  regime  de  falencia  ou  concordata,  recuperac:do judicial  ou  extrajudicial,

®           ::SS°'UCTae:h°au#qeuLd:::a;uadro empregados menores de  18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregados com idade superior a  14 (quatorze) anos
efetuando qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz;
f.             Empresas distintas por meio de urn tinico representante;
9.           Nos casos de Microempresas ou EPPs, aquelas que se encontrem em uma das situac6es
previstas no art. 3°, §  4°, da  Lei Complementar n°.123/06;
h.           Empresas distintas que possuam s6cios em comum.
I              Estrangeiras que nao fiincionem no pats.
I..             Os autores do projeto bdsico e executivo pessoa juridica ou fisica.

4.5        Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, poderd representar mais de uma
empresa junto a Prefeitura Municipal de Carrasco Bonjto -TO, nesta Tomada de Precos, sob pena
de exclusdo das licitantes representadas.
4.6         A simples apresentacdo da proposta comercial corresponde a indicacdo, por parte da
licitante,  de  que  inexistem  fatos  que  impecam  a  sua  participacdo  na  presente  licitacdo,
eximindo assim a Comissdo Permanente da Licitacdo do disposto no artigo 97 da Lei n° 8.666/93.
4.7         A  entrega  da  proposta  comercial  implica  nos  seguintes  compromissos  por  parte  do
'icitante:
4.7.1      Estar ciente dos condic6es da licitacdo;

Pro¢o  Ul`sscs  Guimor6es  1`¢  too  -Cell.io  .  CEP    77985.GOO  -Car(os€o  Bonito  -TO -T*.--
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4.7.2     Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
4.7.3     Fornecer    quaisquer    informac6es    complementares    solicitadas    pela    Comissdo    de
Licitacdo;
4.7.4     Manter,  durante  toda  a  execuc:ao  do  eventual  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigac6es por ele assumidas, todas as condic6es para habmtac:do exigidas na licitac6o.

5.     DO CREDENCIAMENTO:

5.I.          TODOS  OS  DOCUMENTOS  RELATIVOS  AO  CREDENCIAMENTO  DE  REPRESENTANTES   DEVEM
ESTAR roRA Dos ENVELopEs DE prorosTA ou DE DocuMENTos DE HABiLITACAo:
5.1.1.    0 ricitante poderd vir representado por seu administrador ou par mandatdrio;
5.1.2.    Somente  serd   admitido   o  credenciamento  de  urn  bnico  representante  para   coda
licitante;

5.I.3.    0 representante deverd tor poderes para, em nome do ncitante, praticar todos os atos
relativos  ds  etapas  do  pregdo,  principalmente  para  formular propostas,  apresentar recursos e
impugna?6es;
5.1.4.    Os poderes de representcxpao deverdo ser demonstrados junto o Pregoeiro por meio de
iustrumentos ptiblicos ou particulares, observado o seguinte:
5.1.5.    No caso de pessoa que exerce a funcao de 6rgdo da empresa  (proprletdrio, dirigente,
sdeio-gerente, etc.) , deverdo ser apresentados:
a)           C6PIA    DA    CARTEIRA    DE    IDENTIDADE    do    representante   ou    outro    documento    de
identificacdo com foto.
b)            INSTRUMENTO     DE     CONSTITUICAO     DA     SOCIEDADE     EMPRESARIA     (requerimento     de

emprescho,  contrato  social  ou  estafuto),  o  qual  deverd  comstar  os  poderes  necessdrios  d
clssuncdo de obrigac:6es em nome da pessoa juridica. Se o representante for s6cio ndo detentor
de poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administracao, os demais
s6cios  participantes  da  administra¢do,  conforme  dispuser  o  instrumento  de  comstifuiedo  da
empresa, deverdo outorgatlhe os poderes necessdrios. (Acompanhado de todas as ciltera€6es
contrdrunls)

5.1.6.    No caso da empresa ser representada por mandatdrio, o mesmo deverd  apresentar os
seguintes documentos:
a)           C6PIA    DA    CARTEIRA    DE    IDENTIDADE    do    representante    ou    outro    documento    de
identificaGao com toto.

•             b)           lNSTRUMENTO DEMANDATORESPECTIVOcomafirmadooutorgantereconhecida. Afalta
de clareza quanto aos poderes necessdrios a oferfa de lances implicard a impossibilidade de o
licitante formuld-los. Recomenda-se, assim, a adocao do modelo de procuracdo publica.
c)            lNSTRUMENTO     DE     CONSTITul¢AO     DA     SOCIEDADE     EMPRESARIA     (requerimento     de

empresdrio, contrato social ou estatuto). (Acompanhado de todos as ciltercl¢6es contratucils)
5.2.        Para a realizac:do do credenciamento, o licitante interessado deverd utilizar o Termo de
Credenc.iamenlo do ^NEXO 11 (Assinatura Representante Legal Reconhecida Em Cart6rio Oficial)
deste Edital, sob pena de ser indeferido o seu credenc'iamento.
5.3.       O credenciamento e condic:do de participacdo no certame.
5.4.        Junto  ao  credenciamento,  os  interessados  ou  seus  representantes  deverdo  apresentar
uma declaraccio  (modelo no ANEXO Ill), fora dos envelopes, dando ciencia de que cumprem
plenamente os requisitos de  habilitaedo.  0 cumprimento dessa  exigencia  6  pie-requisito  para
participac:do no certame.
5.5.       Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentacdo sem
representante credenciado deverdo remeter, fora dos envelopes, a declara€do acima.
5.6.        0  licitante  que  ndo  cumprir  as  exigencias  de  representacdo  ndo  poderd  formular  as
ofertas  verbais da  etapa  de lances do  cerfame, valendo,  contudo,  para  todos  os  efeitos,  os
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termos  de  sua  proposta  escrita.  Igualmente,  a  licitante  ndo  poderd  praticar  qualquer  ato  na
sessdo de realizac6o do certame, corno a interposicdo de recursos.
5.7.        Os   documentos    necessdrios   ao   credenciamento   de   representante    deverdo   ser
apresentados   em   original,   ou   por  qualquer   processo   de   c6pia   autenticada   por  cart6rio
competente.
5.8.        As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem em se beneficiar pela Lei
Complementar n°  123,  de  14 de  Dezembro  de 2006  e  Lei  147/2014,  deverd apresentar ap6s a
fase de credenciamento o seguinte Documento:
5.8.1.     DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA  (para empresas com abertura a

partir de 2016)  /  COMUNICADO  DE  ENQUADRAMENTO  (para empresas com  abertura anterior a
2015)   ambas  expedidas  pela  respectiva  junta  comercial,  ou   documento  equivalente  que
comprove seu enquadramento como EPP ou ME.

6.     DO RECEBIMENTO E FORAAA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES:

6.1.        Os  envelopes  serdo  recebidos  pela  Comissdo  de  Licitae6es,  na  Sala  de  Licita¢6es  em
hordrio  e  data  da  estipulada  neste  edital  para  a  abertura  dos  envelopes  deste  Processo
Licitat6rio.  Os  envelopes  deverdo  estar fechados,  contendo  na  sua  parte  externa  fronteira,  a
seguinte inscriGdo:

A Prefeitura M¥nicipal De Carrasco Bonito - TQ '
Comissao Permanente de Licitacdo
Tomada de Preco N° 15/2019
0bjeto
Data; 09/01 /2020
Hordrio: 09hoomin
Documentagdo de Habilitac;ao'(Envelope n° 01 )
Proponente: (Razdo Social da Empresa)
CNPJ:
Endereeo Completo da Empresa:
Teiefone:y,

6.2.         O envelope n° 01  -DOCUMENTACAO DE  HABILITACAO -deverd conter:

6.2.I.1. RECISTR0  ComERCIAl.,   no  caso  de  empresa  individual   (acompanhcldo  de  todcis  as
alterac6es);
6.2.1.2. ATO CONSTITUTIVO,  ESTATUTO Ou  CONTRATO SOCIAL em  vigor,  devidamente registrado,
em se trotando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ac6es, acompanhado

Pra{a  ullsses Gutmor6es f`9  too -Centrc`  -CEP   77985-000  -Cortosco  Bc)nlto  . TO •fr.
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de  documentos  de  eleiedo  de  seus  administradores;  (Acompclnhado  de  todas  os  alterac6es
contratuals)
6.2.1.3. INSCRl¢ao DO ATO CONSTITUTIVO no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exerci'cio;
6.2.1.4. C6PIA AUTENTICADA DO  ftc  E Cpf  (ou  documento equivalente)  do(s)  s6cio(s)  legal(ais)
da empresa;
6.2.1.5.Decreto  de  Autorizacdo,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento  no  Pais,  e  ato  de  registro ou  autorizacdo  para  funcionamento  expedido  pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2.2.1. PROVA  DE INSCRICAO NO CADASTRO  Nacional de  Pessoas Juridicas -CNPJ.
6.2.2.2.CERTIDAO   CONJUNTA   NECATIVA   DE   DEBITOS,   ou   positiva   com   efeitos   de   negativa,
relativos  a  tributos  federais  e  d  dMda  ativa  da  unido,  comprovando  sua  regularidade  com  a
Fazenda  Federal;  conforme  Portaria  Conjunta  RFB/PGFN  n°  358  de  05  de  setembro  de  2014,
alterada   pela   Portaria   MF n°   443,   de    17   de   outubro   de   2014;          Portaria    RFB PGFN    nc)

I .751.e2/ 10/2014.)  httD://www.receita .fazenda.aov.br

622.3. CERTIDAO  NEGATIVA  DE  DivlDA  ATIVA,  de  competencid  da  Secretaria  da  Fazenda  do
Estado, do domichio ou sede da idtante) site SEFAZ;
6.2.2.4. CERTIDAO NEGATIVA Quanto a Divida Ativa da Fcraenda Municipal da sede do lidtante;
6.2.2.5.CERTIDAO  NEGATIVA  -    Prova  de  Regularidade  perante  o  FGTS,  fornecido  pela  Cain:a
Econ6mica Federal, devidamente atualieado, nos termos da Lei n.a 8.036, de 11  de maio de 1990;

(Certificado de Regularidade -CRF) Podendo ser retirada no site www.caixa. ov.br.

6.2.2.6. CNDT (CERTIDAO  NECATIVA  DE  DEBITOS TRABALHISTA)  htto://www.tst.ius.br/certidao.

6.2.2.7. CERTIDAO  NEGATIVA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  E  INELEGIBILIDADE,  emitida  pelo

CNJ.

6.2.2.8.ALVARA  DE  FUNCIONAMENT0  DA  EMPRESA;  prova  de  que  a  empresa  estd  em  plena
atividade,  relativo  ao  domicflio  ou  sede  do  lieitante,  pertinente  ao  sou  ramo  de  atividade  e
compativel com o objeto contrafual.
6.2.2.9.As   microempresas   e   empresas   de   pequeno   porte   deverdo   apresentar   toda   a
documentac:do exigida para efeitos de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restnoto.
6.2.2.10.              Havendo   alguma   restric:do   na   comprovacao   da   regularidade   fiscal,   serd
assegurado, ds rmicroempresos e empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco)  dias bteis,
cujo termo inicidl corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do  certame,   prorrogdveis   por  igual   perfodo,   a   criteria   da   Administrac:do   Publtca,   para   a
regularizacc]o  da  documentacao,  pagamento  ou  parcelamento  do  d6bito,  e  emissao  de
eventuais certid6es negcitivas ou positivas, com efeito, de certiddo negativa, conforme disposto
no Art. 43, § 1 a, da Lei Complementar n°  123, de  14 de dezembro de 2006, alterada atraves da lei
n°  1 47/2014.

6.2.2.11.             A  ndo  regularizacdo da  documentacdo,  dentro  do prazo previsto,  implicard  na
decadencia  do  direito  a  contratacao,  sem  prejuizo  dos  sane:6es  previstas  no  Art.  81,  da  Lei
Federal  n°  8.666„3  e  alterac6es  posteriores,  sendo  facultado  d  Administra¢do  convocar  os
ricitantes remanescentes, na orclem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licita¢to.
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6.2.3.1. BALANCO  PATRIMONIAL  e  aemonstra€6es  col.itdbeis  do  Oltimo  exercicio,  jd  exigi.veis  e
apresentados na forma da Lei Federal n° 6.404/-/6 e Lei Federal n°  10.406/2002, que comprovem
a boa situaedo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balancos
provis6rios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados hd mais de tres meses
da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacdo, ocorrida no periodo,
do indice de Pre€os ao Consumidor Amplo - lpcA ou outro indicador que o venha substituir.
6.2.3.11.1.             Se  for  necessdria  a  atualizacacj  monetdria  do  Balanco  Patrimonial,  deverd  ser
apresentado,   juntamente    com    os    documentos    em    apre¢o,    o    memorial    de    cdlculo
correspondente, assinado pelo Contador.
6.2.3.I.2.            As empresas com menos de urn exercieio financeiro devem cumprir a exigencia
deste item mediante apresentacdo de Balan¢o de Abertura  ou do  Oltimo  Balanco Patrimonial
levantado, conforme o caso.
6.2.3.1.3.             Os   documentos   relativos   aos   subitens   anteriores   deverdo   ser   apresentados
contendo  assinatura  do  representante  legal  da  empresa  proponente  e  do  seu  contador.  A
indica€do  do  nome  do  contador  e  do  numero  do  seu  registro  no  Conselho  Regional  de
Contabilidade -CRC -sao indispensdveis.
6.2.3.2.         Cerfldao  Negatlva  de  Falenclo ou  Concordata ou  Execu¢do  Patrimonial,  expedida
pelo distribuidor da sede do licitante.

6.2.4.1. Certid6o de Reglstro de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia -CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo -CAU,
em nome da licitante, com validade da data de recebimento dos documentos de habilitacdo
e classificacdo.
6.2.4.1.1.             Em  sendo  a  empresa  licitante  registrada  no  Conselho  Regional  de  Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de outro Estado, esta ficard obrigada a vistar o seu registro no CREA do
Estado do Tocantins, em conformidade com o que disp6e a  Resolue6o n° 413, de 27 de Junho
de 1997 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
6.2.4.2. Atestado de Vlsita T6cnica, expedido pelo responsdvel t6cnico da prefeitura  municipal,
declarando a licitante ter tomado conhecimento do local da prestacdo dos servicos.
6.2.4.3. A licitante que ndo proceder a visita t6cnica deverd entregar declaraedo firmada pelo
responsdvel da empresa, de que tern conhecimento do local, condic6es e peculiaridades do
objeto   (Anexo   XIV),   assumindo   assim   inteira   responsabilidade   por  eventuais   constataG6es
posteriores. Ndo serdo aceitas justificativas da licitante alegando desconhecimento da situac;do
fisica do local, nem de eventuais dificuldades para a execuc:do dos servicos.

6.2.5.I. Declaracdo  De Sujeicdo Ao Edital E De lnexistencia  De  Fatos Supervenientes lmpeditivos
Da Qualificagdo (ANEXO IV).
6.2.5.2. Declaracdo de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a  parfir
de quatorze anos, nos termos dos anexos ao Decreto Federal n° 4.358, de 5 de setembro de 2002,
modelo constante no ANEXO V, deste edital.
6.2.5.3. Declaracdo de Ausencia de Servidor no Quadro de Pessoal (ANEXO Vl)
6.2.5.4. Declaracdo De Recebimento Do Edital De Acordo Com Suas Condic6es (ANEXO Vll).
6.2.5.5. Modelo de Declara?do de Atendimento a Lei 8.666/93 (ANEXO Xvll).
6.2.5.6. Modelo de Declaracdo de ldoneidade para Licitar. (ANEX0 Xvlll).
6.2.6.    Os  documentos  constantes  dos  itens  qualificados  no  envelope  de  documenta¢do,
poderdo  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer  processo  de  c6pia  autenticada  por
Tabeliao ou por Funciondrio do Municfpio.
6.2.7.    Confer rubn.ca em todas as folhas e assinatura na Oltima do responsdvel constituido;
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de  modo  a  ndo  conter  folhas  soltas,  sem  emendas,  acrescimos,
NUMERADOS sequencialmente em ordem crescente, em uma via, sem borr6es, rasuras, ressalvas,
entrelinhas  ou  omiss6es,  salvo  se,  inequivocadamente,  tais  falhas  ndo  acarretarem  les6es  ao
direito dos demais licitantes, prejuizo d Administracdo ou nao impedirem a exata compreens6o
do conteudo.

6.3.         a ENVELOPE N°02-PROPOSTA-DEvt:RACONTER:

6.3.1.    Conter proposta financeira, rubricada em todas as pdginas,  numeradas,  e assinada  na
bltima pelo representante legal da empresa, mencionando o pre¢o global para a execucdo da
obra,  objeto desta  licitacdo,  onde deverdo estar incluidos todos os custos com  material,  mdo-
de-obra, inclusive o BDl,  (impostos, taxas, contribuic6es sociais, lucro do empreendimento, etc.);
6.3.2.     Cronograma fi'sico-financeiro;
6.3.3.    Ser apresentada  em  uma  via  em  papel  timbrado  da  licitante,  redigida  em  linguagem
clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas;
6.3.4.    Confer prazo de execu¢do do objeto desta Tomada de Precos ndo superior a  150 (cento
e cinquenta) dias corridos, a contar da data da Emissdo da Ordem de Servic:o;
6.3.5.    Conter prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar
da data de sua abertura;
6.3.6.    A  proposta  de  precos  deverd  constar  de  oferta  firme  e  precisa,  sem  alternativas  de
precos ou qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter mais de urn resultado;
6.3.7.    Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem ds exigencias do presente Edital
e seus ANEXOS, sejam  omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento;
6.3.8.     Informar  Agencia,  Banco  e  o  N°.  DA  CONTA  BANCARIA,  com  titularidade  da  Empresa
CONTRATADA.

6.3.?.    Os   Licitantes   deverdo   apresentar   as   propostas   em   envelopes   ndo   transparentes
impressas.

6.3.10.  A apresentacdo da proposta implicard  na  plena aceitacdo,  por parte do licitante, dos
condic6es estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.

7.     DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS i EMPRESAS DE PEQUENO FORTE:

7.1.        As  ME -Microempresa  ou  EPP -Empresa  de  Pequeno  Porte,  estas deverdo  comprovar

que  ocupam  a  referida  condicdo,  mediante Certiddo expedida  pela  Junta  Comercial.  A  ndo
apresentacdo do referido documento produzird o entendimento de que ndo se trata, a empresa
licitante, de ME ou EPP, decaindo da condicdo de beneficidria da Lei Complementar n°  123/06.
7.2.        Declaracdo, em separado dos envelopes n° 01  -DOCUMENTACAo e 02 -PROPOSTA, de

que a licitante se enquadra no art. 3° da Lei Complementar n°  123 de  14 de dezembro de 2006.
7.3.       A declaracdo deverd ser entregue na data e hordrio determinados para abertura dos
envelopes,  antes  e  separadamente  dos  envelopes  (Proposta  de  Preeo  e  Documentos  de
Habilitacdo)  exigidos  nesta  licitacdo,  pelas  empresas  que  pretenderem  se  beneficiar  nesta
licitacdo do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar no I 23 de 2006.
7.4.       A  ndo  entrega  da  Declaraeao  de  enquadramento  do  subltem  5.8.1.  indicard  que  a
licitante optou por ndo utilizar os beneficios da Lei Complementar n°  123 de 2006.
7.5.        Pela  simples  participacdo  no  presente  processo  licitat6rio  o  licitante  estard  aceitando
todas as condic6es estabelecidas no edital.

8.    DA ABERTURA, AVAUA¢ao E iuLGAMENTO DA DOcumENTACAO
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8.1.        No dia e local indicados  neste  Edital, na present:a dos  Licitantes ou seus representantes,
a   Comissdo  de   Licitacdo,   iniciard   os   trabalhos,   examinando  os   documentos   contidos   no
envelope  de  n°  01   -  Habilitacdo,  que  serdo  examinados  e  rubricados  pelos  membros  da
Comissdo Permanente de Licita¢do, bern como pelos proponentes ou seus representantes.
8.2.         Os   documentos   de   habilita¢do   serdo   analisados   pela   Comissdo   Permanente   de
Licitacao ou por t6cnico requisitado pela  mesma  (se for o caso. A  Comiss6o poderd tamb6m,
segundo as circunstdncias,  fazer a conferencia e apreciacdo dos documentos de  habilita€do
em sessdo interna em data posterior d da sessdo do recebimento ficando consignado em  Ata,
a  data  da  sessdo  para  divulgac6o  do  resultado  do  I.ulgamento  da  habilitacdo,  onde  serdo
franqueados os documentos para andlise dos participantes interessados.
8.3.         E  facultada  a  Comissdo  ou  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da  licitacdo,  a
promocdo  de  diligencia  destinada  a  esclarecer ou  a complementar a  instrucdo  do  processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informaGdo que deveria constar originariamente
da proposta.
8.4.         Os  envelopes  "Proposta  comercial"  dos  proponentes julgadas  ''inabilitadas"  ficardo  d
disposiGdo dos licitantes, para retird-los no prazo de 30 (trinta)  dias, obedecidas ds formalidades
legais, transcorrido o prazo, serdo inutilizados, sem quaisquer formalidades;
8.5.         Sera  inabilitada  da  presente  licitaedo  a  Proponente  que  ndo  preencher  os  requisitos
constantes deste Edital.
8.6.        Durante   d   andlise   da   documentac:do   de   habilita¢do   dos   empresas   presentes,   o
presidente  da  CPL  poderd  suspender  a  sessdo  d  qualquer  momento  para  a  realizacdo  de
diligencias   quanto   d   documentacdo   apresentada,   podendo   fazer   consultas   nos   meios
disponiveis.
8.7.          A  inabilitac:6o  do  licitante  imporfa  preclusdo  do  seu  direito  de  participar  dos  fases
subsequentes;
8.8.         Ultrapassada a fase de  habilitacao e aberta  ds  propostas ndo cabem desclassificd-las
por  motivo  relacionado  com  a  habilitacao,  salvo  em  razdo  de  fatos  supervenientes  ou  s6
conhecido ap6s o julgamento.
8.9.         Ap6s a  fase  de  habilitac:do  ndo  cabe  desistencia  de  proposta,  salvo  por  motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo.
8.10.       Quando    todos    os    licitantes    forem    inabilitados    ou    todas    as    propostas    forem
desclassificadas, a Administra¢do poderd fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias ®teis para a
apresentacdo de nova  documentacdo ou  de  outras  propostas,  escoimadas dos  causas  que
resultaram na sua inabilitac:do ou desclassificac:do.

9.    DA ABERTURA, AVAiiA¢ao i.ULCAMENTO DA PROpOsTA cOMERcim

9.1.         Na  elaborac:do  da  Proposta  Comercial,  as  licitantes  deverdo  considerar  as  seguintes
condic:6es:
?.2.        A  proposta de  preeo deverd  ser apresentada  em  1  (uma)  via,  com  todas suas p6ginas
impressas   em   papel   timbrado   do   licitante,   ou   que   possua   sua   identifica¢do,   em   lingua
portuguesa,  salvo  quanto  ds  express6es  t6cnicas  de  uso  corrente,  redigida  com  clareza,  sem
emendas, rasuras,  acr6scimos ou  entrelinhas, devidamente datada, assinada e com  todas as
folhas rubricadas pelo representante legal do licitante proponente.
9.3.       Declara¢dode que nopreco proposto para a execucdo dosservicos, de acordo com os
projetos  e  especificaG6es  que  fazem  parte  integrante  deste  Edital,  jd  estdo  inclusas  todas  e
quaisquer  despesas  com   materiais,   equipamentos  e  ferramentas,   moo-de-obra,   encargos
trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a 6rgaos poblicos,  emolumentos, enfim, quaisquer
despesas necessdrias para a realizaeao dos servicos, constituindo assim, a tinica remuneracdo

pela presta9do dos servicos, conforme Carta -Proposta (anexo Xll);
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9.4.        Ter  validade   ndo  inferior  a   60   (SESSENTA)   dias   corridos,   a   contar  da   data   da   sua
Apresentacdo.
9.5.        Coda licitante deve apresentar somente uma proposta comercial e deverd conter Data,
assinatura e identificacdo da signatdria.
?.6.        A empresa deverd detalharem planilhas a composicao de todos os seus custos unitdrios.
"Art  7°,  §  2°,  lnciso  11,  da Lei  Federal 8.666/93.

?.7.        Ndo serd aceita  proposta enviada via  postal que chegue d Comissao  Permanente de
Licitacdo, fora do dia e hordrio estipulado para a abertura do certame.
9.8.        O Julgamento dos propostas sera realizado em conformidade com o disposto no inciso I,

pardgrafo  1°, do arfigo 45 c/c artigo 48 da  Lei n. 8.666/93, sendo desclassificadas as propostas
que:

A -apresentarem valores unitdrios e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como
limite estabelecido o orcamento estimado do servico;

B- apresentarem  prec:os globais manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que
nao venham a ter demonstrada sua viabilidade atrav6s de documentacdo que comprove que
os custos sdo coerentes com os de mercado.

C   -   Ndo  atenderem  ds  exigencias   do   presente   Edital   e  seus   ANEXOS,  sejam   omissas   ou
apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

9.?.        A proposta de pre¢os deverd apresentar os pre¢os compativel com os servi¢os licitados
e  discriminados  em  planilhas  e  expresso  em  algarismos  fracionados ate  o  limite  dos  centavos
(duos casas decimals ap6s a virgula).
9.10.     A  proposta  de  pre¢os  deverd  constar  de  oferta  firme  e  precisa,  sem  alternativas  de
precos ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de urn resultado;
•.11.      Uma vezabertososenvelopes, as propostas serdo tidas como imut6veis eacabadas, nao
sendo admitidas quaisquer providencias posteriores tendentes a sonar falhas ou omiss6es que as
ofertas apresentarem em relacdo ds exigencias e formalidades previstas neste Edital.
?.12.     As Propostas serdo rubn.codas, examinadas pelos membros da Comissdo de Licitacdo e
colocadas a  disposi¢do  dos  Licitantes presentes para  tamb6m apreciarem,  em seguida  serao
classificadas em ordem crescente de valores.
9.13.      No   caso    de   empate   entre   duos   ou    mais   propostas,    a    classifica¢do   se    fard,
obrigatoriamente, por sorfeio, em ato pilblico, que sera realizado na pr6pria sessdo, ou em outra
data designada pela Comissdo, para quais todas as licitantes habilitadas sercio convocadas.
9.14.     Se  o  i.ulgamento  ndo  ocorrer  logo  ap6s  a  abertura  dos  envelopes,  a  Comissao  de
LicitaGdo divulgard o resultado da licita¢do, por meio de publicac;do no Didrio Oficial.
P.15.     A  apresentacao da  proposta implicard  na plena aceitacdo,  por parte do licitante, dos
condic6es estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.
?.16.      De  cada  reunido  serd  lavrada  ata  circunstanciada  dos  fatos  relevantes,  a  qual  serd
subscrita pela Comiss6o Permanente de Licitacdo e pelos representantes dos licitantes presentes.
?.17.      Para efeito dejulgamento, esta licita¢do e do tipo MENOR  PRE¢O GLOBAL, sendo que a
licita€do ser6 processada e julgada com observdncia aos artigos 43 e 44 da Lein°8.666/93 e suas
alterac6es.
9.18.      A Comissdo permanente de Licitaedo declarard como a LICITANTE VENCEDORA, aquela
de menor valor global para o objeto licitado, postos em mapa comparativo de valores;
?.19.     A  adi.udicaGdo  e  a  homologa?do  deste  cerfame  sdo  de  competencia  do  Prefeito
Municipal de Carrasco Bonito/TO.
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9.20.      Ap6s  serem  decididos  os  recursos  eventualmente  interpostos,  o  processo  de  Licitacdo
serd  submetido  ao  Prefeito  Municipal  de  Carrasco  Bonito  -  TO  para  que  proceda  a  devida
homologa¢do e adjudicaedo.

io. DA EXEcucao DO cONTRAro

®

®

10.1.      O inicio da obra somente ocorrerd ap6s a emissdo de Autorizacdo para lnicio de obras,
emitida pelo responsdvel tecnico da Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO.
10.2.     a  Contrato  deverd  ser executado fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  cldusulas
avenc:adas, respondendo coda qual pelas consequencias de sua inexecucdo total ou parcial.
10.3.      0  contrato,  regulamentado  pelas  instruG6es  constantes  deste  Edital  e  seus  anexos,
decorrem as obrigag6es, direitos e responsabilidades dos partes relativas ds obras, objeto deste
Ed'ltal.

10.4.     0 contrato compreenderd a totalidade da execuc6o dos servi¢os, objeto deste Edital,
baseado na relacdo dos preeos unit6rios propostos pelo licitante, considerados finais e incluindo
todos os encargos, taxas e bonifica¢6es.
10.5.      A  contratada  deverd  instalar  e  manter  sem  Onus  para  a   PREFEITURA   DE  CARRASCO
BONITO, no local dos servi¢os, os meios necessdrios aos trabalhos de fiscaliza¢do e medicdo.
10.6.      A  participaedo implica  a aceitacdo integral  e irretratdvel  dos termos deste  Edital,  seus
anexos, projetos e instruc6es, bern como a observdncia dos regulamentos Administrativos e dos
normas t6cnicas ou especificas aplicdveis ao caso.
10.7.     A contratante nao pagard indenizacdo de danos causados por enchentes ou qualquer
outro agente fisico da natureza. Neste caso a contratada deverd precaver-se contra esses riscos
atrav6s de seguro especifico ou de outra forma que julgar da sua conveniencia.
10.8.     Nao ser6o indenizadas pela contratante quaisquer despesas decorrentes de mobilizac:do
e desmobilizacdo de pessoal e equipamento, bern como instalac6es e retirada de canteiros e
acampamentos, quando se tratar de qualquer rescisdo contratual motivada por culpa exclusiva
da contratada.
10.9.     Caberd   d   contratada   o   fornecimento   e   manuten¢do   de   urn   "Didrio   de   Obras",
permanentemente disponivel para lancamento de notas, no local da execucdo dos servicos.
10.10.   Serdo obrigatoriamente registrados no "Didrio de Obras":

10.11.    PELA  CONTRATADA;

10.u.1.               Todas as suas solicitae6es d contratante;
10.11.2.               Todos os demais fatos importantes ao desenvolvimento dos servicos.

10.12.     PELA  FISCALIZACAO;

10.12.1.               Todas   as   defini¢6es,   solicitac6es   e   demais    determinaG6es    necessdrias   ao
andamento dos servic:os.
10.13.   A  contratada  dever6  efetuar  por  sua  conta  todos  os  controles  tecnol6gicos  que  os
servi¢os, objeto deste Edital, requeiram e a fiscalizacdo julgar necessdrios.
10.14.   A   qualquer  momento,   a   criterio  da  fiscalizaeao,  poderd  ser  exigido  acrescimo  do
equipamento minimo previsto.
10.15.   Se a empresa proponente constatar qualquer incompatibilidade de elementos tecnicos
fornecidos para a execuedo dos servieos a serem contratados, deverd comunicar a SECRETARIA
MUNICIPAL   DE   EDUCACAO,   por   escrito,   antes   da   assinatura   do   contrato,   sob   pena   de
responsabilidade prevista no art. 618 do C6digo CMI Brasileiro.
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10.16.   A  contratada  6  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  ds  suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, se verificar vieios, defeitos ou incorrec6es
resultantes  da  md  execucdo  ou  de  materials  empregados,  nos  termos  do  art.  69  da  Lei  n°
8.666193.

11.  DA INEXECLICA®.,g RESC]SAO DO C_ONTRATO:

®

®

11.1.      A  inexecucdo total ou  parcial  do Contrato  enseja sua rescisdo,  com as consequencias
previstas em Lei, sendo causas de rescisdo do Contrato:
11.1.1.  0 nao cumprimento de cldusulas contratuais, especificae6es, projetos ou prazos;
I 1.1.2.  a cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificac6es, projetos e prazc)s;
11.1.3.  A  lentiddo  no  seu  cumprimento,  levando  a  presumir a  ndo  conclusdo  da  obra,  ou  do
servico, nos prazos estipulados;
11.1.4.  Atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;
11.1.5.  A  paralisa¢ao  da  obra,   do  servico  ou   do  fornecimento  sem  I.usta  causa  e  previa
comunicacdo a Administracdo;
11.1.6.  A subcontratacdo total ou parcial do objeto, a associa¢Clo do Contratado com outrem,
a  cessdo  ou  transferencia,  total  ou  parcial,  exceto se permitida,  bern como  a  fusdo,  cisdo  ou
incorporaGdo, nao admitidas no edital e no Contrato;
11.1.7.  0   desatendimento   dos   determinac6es   regulares   da   autoridade   designada   para
acompanhar e fiscalizar a sua execu€ao, assim como as de seus superiores;
11.1.8.  0 cometimento reiterado de faltas na sua execuGdo;
11.1...  A decreta¢do de falencia, o pedido de concordata da empresa ou a instauracdo de
insolvencia civil de seus s6cios-diretores;
11.I.10.                A dissolucdo da sociedade;
11.1.11.               A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
a jujzo da contratante, prejudique a execu¢do do contrato;
111.1.12.                 Raz6es de interesse poblico, devidamente justificadas;
11.1.13.              A supressdo, pela contratante, de obras ou servieos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato, al6m do limite permitido neste Edital;
11.I.14.              A ndo liberacdo, por parte da contratante, de drea, ou local para execuGao da
obra ou servico, nos prazos contratuais;
11.1.15.               A  ocorrencia  de  caso  fortuito  ou  de  for¢a  maior,  regularmente  comprovada,
impeditiva da execucdo contratual.

12.  DAS PENALID

12.I.      Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a pr6via
defesa, aplicar as seguintes penas de natureza civil (cldusula penal), compensat6n.as dos perdas
e  danos  sofridas  pela  Administrac:do,  conforme  art.  409,  do  C6digo  Civil,  e administrativa,  nos
moldes do art. 87, da Lei n° 8.666/93:
12.1.1.  Multa de 0,5 %  (meio por cento)  por dia de atraso, limitado esta a 30  (trinta)  dias, ap6s o

qual sera considerado inexecucdo contratual;
12.1.2.  Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucdo parcial do contrato, cumulada com
a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administra¢do
pelo prazo de 01  (urn ano);
12.1.3.  Multa de  10 % (dez por cento) no caso de inexecucdo total do contrato, cumulada com
a  pena  de suspensdo do direito de licitar e o impedimenta de contratar com a  Administracao
pelo prazo de 02 (dois anos);

Observacao: as multas serdo calculadas sobre o
montante ndo adimplido do contrato.

13.  DOS RECURSOS:
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13.1.      Dos  atos  praticados  pela  COMISSAO  PERMANENTE  DE  LICITACAO,  em  decorrencia  do

presente certame licitat6rio, cabem os recursos previstos no art.109 da Lei n° 8.666/93, no prazo
de  5  (cinco)  dias  bteis  a  contar  da  lavratura  da  ata  ou  da  intimac:do  dos  atos.  Os  recursos
relacionados com  a  habilitac:do ou  inabilitaGdo do  licitante  e julgamento dos propostas terdo
efeito suspensivo.
13.2.     Qualquer  protesto,  Impugnacao  ou  recurso  a  presente  licitacao,  dever6  ser dlrigido  a
Com[ss6o Permanente de Liclta¢6o;
13.3.      Os recursos eventualmente interpostos ser6o dirigidos a Assessoria Juridica, por intermedio
da Comissao Permanente de Licitacdo, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5
(cinco)   dias  Oteis   ou,   nesse   mesmo   prazo,  encaminhd-los,   devidamente  informados,   para
apreciaedo  e  decisdo  da  autoridade  superior,  devendo  neste  caso  a  decis6o  ser  proferida
dentro do prazo de 05  (cinco) dias l)teis, contado do recebimento do processo.
13.4.      Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderao impugnd-lo no
prazo de 05 (cinco) dias dteis.
13.5.     Os recursos referentes aos atos de habilitaedo e julgamento dos propostas terdo efeitos
suspensivos,   podendo   a   autoridade   competente,   motivadamente  e   presentes  raz6es   de
interesse ptiblico, atribuir ao recurso interposto efic6cia suspensivas aos demais recursos.
13.6.     Ndo serd conhecido o recurso cuja peticdo tenha sido apresentada fora do prazo e/ou
subscrita por procurador nao habilitado legalmente no processo para responder pela empresa.
13.7.     Nenhum prazo de recurso, representa¢do ou pedido de reconsideracdo se inicia ou corre
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados.
13.8.      Na contagem dos prazos sera excluido o dia do infcio e incluido o dia do vencimento.
13...      Nao serdo aceitos recursos ou  contrarraz6es,  atrav6s de fac-simile,  e-mail,  ou  qualquer
outro meio eletr6nico, devendo as razoes ou contrarraz6es recursais ser protocoladas em  meio
fisico  e  durante  o  hordrio  de  expediente  de  atendimento  ao  p®blico,  perante  a  Comissdo
Permanente de Licitacdo e dentro dos prazos legais.
13.10.   Somente serdo Validos os documentos originais.
13.11.   N6o  Protocolado  na  forma  definida,  o  Pregoeiro  ndo  apreciard  o  teor  dos  citados
memorials.

i4^\ eoNDic6Es DE PAGAMENTO:

14.I.     A contratante pagard d contratada, pelos servi¢os contratados e executados, os preeos
integrantes da proposta.
14.2.     0  pagamento  serd  efetuado  em  parcelas,  ocorrendo  sempre  ap6s  a  liberaeao  dos
recursos  financeiros  da  obra  para  o  Municipio  de  Carrasco  Bonito/TO,  e  de  acordo  com  o
cronograma   fisico-financeiro  da  obra,   ocorrendo  sempre   ap6s   o  recebimento  da  fatura
acompanhada da planilha de medicdo, aprovada pelo responsdvel pela fiscalizacdo dos obras
pelo Municipio.
14.3.     Para  o  efetivo  pagamento,  as  faturas  deverdo  se  fazer  acompanhar  da  guia  de
recolhimento dos contribuic6es para o FGTS e o lNSS relativa aos empregados utilizados na obra.
14.4.     Serdo processadas as retene6es previdencidrias nos termos da lei que regula a materia.
14.5.     Os  pregos  poderdo  ser  recompostos  e/ou  reajustados  desde  que  implementadas  as
condie6es legais. Para fins de cumprimento dos alineas  ``c" e '`d" do Art. 40 da Lei 8.666/93, serd
adotado  o  indice  Nacional  de  Precos ao  Consumidor -  lNPC,  bern como,  a  titulo  de juros  de
mora, o percentual de 0,5% ao mss.
14.6.     As  Notas  Fiscais  apresentadas  deverdo  estar  acompanhadas  da  Certiddo  Conjunta
Negativa  de  Debitos  relativos  aos  Tributos  Federais  e  Divida  Ativa  da  Uniao,  ds  Contribuic:6es
Previdencidn.as  e  ds  de Terceiros  -  lNSS,  Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  -  CRF,  Certidao
Negativa  de  Debitos junto ds  Fazendas  Estadual  e Municipal  e  Certidao  Negativa  de  Debitos
Trabalhistas. A nao comprovac:ao de estar mantendo as condic6es de habilitac:6es suj.eitard no
ndo pagamento por parte da contratante ate que seja regularizada a situacdo em comento.
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Obs.: Quando do pagamento serd retido e recolhido o lss, no ato, se a
empresa    contratada    tiver    sede    fora    deste    municipio,    no    valor
correspondente a 5% (cinco por cento) incidente sobre os valores pagos
a titulo de servico. Exceto para as empresas optantes do Simples Nacional
desde  que  as  mesmas  identifiquem  sua  aliquota  na  emissao  da  Nota
Fiscal/Fatura.

15.    Y`  y'DO CR|TERIO  DE ACEITABILIDADE  DOS  PRECOS:

15.1.     Serdo considerados excessivos,  acarretando a desclassifica¢ao da  proposta,  os  pre¢os
superiores ao valor mdximo orcado apresentado nas Planilhas que fazem parte deste Edital.

16.         DA FiscALizAcao E RECEBIMENTO DA

16.1.     Todas as  etapas executadas  pela  contratada  sercio  fiscalizadas  pelo(a)  engenheiro(a)
Fiscal designado pela  Prefeitura Municipal, obrigando-se a contratada a assegurar livre acesso
aos  locais  de servico e tudo facilitar para  que  a  fiscaliza¢do  possa  exercer integralmente sua
fun¢6O.

16.2.      0  recebimento  provis6rio  dos  obras ser6  promovido  pelo  CONTRATANTE,  por  prepostos
credenciados  PMCB-TO,  a  qual  verificard  e  atestard  o  cumprimento  de  todas  as  exigencias
contratuais,  emitindo  parecer  conclusivo  dentro  do  prazo  de  15  (quinze)  dias,  contados  da
comunicaedo, por escrito, da CONTRATADA, informando a conclusdo da obra.
16.3.      0 recebimento dos servieos, op6s sua conclusdo, obedecerd ao disposto nos arfigos 73
e 74 da Lei n° 8.666/93.
16.4.        0   licitante   vencedor   deverd   comparecer  a   PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   CARRASCO
BONITO/TO,  para  assinar o  contrato  e  retirar  o  respectivo  lnstrumento  dentro  do  prazo  de  05

(cinco)  dias consecutivos contados da  notificaGdo feita  pela  PREFEITURA.  Ap6s a  assinotura  do
Contrato  no  prazo  mdximo  de  ate  08  (OITO)  dias  titeis,  a  CONTRATADA  deverd  entregar  no
Departamento  Contratos  da  Prefeitura  a  Anotac6o  de  Responsabilidade  Tecnica  (ART)  pela
Obra ou Servico de Engenharia  (Lei 5.194/66).
16.5.     0 recebimento definitivo dos obras serd feito ap6s o decurso do prazo de 90  (noventa)
dias, contados da emissdo da aceitacao provis6ria, pelo mesmos prepostos credenciados pela
PMCB-TO ou por outra pessoa especialmente designada para este tim. Durante esse periodo, a
CONTRATADA  terd sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento dos instala¢6es por ela
construidas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverd ser prontamente reparada
pela CONTRATADA, estando estd sujeita, ainda, ds sanc6es indicadas no item  15.4 do Edital.

1 7.        bas sANc6Es

17.1.     0  atraso injustificado  na  execucdo  dos  obras sujeitard  a  contratada  d  multa  de  mora
prevista  no item  15.4.
17.2.      A   multa   a   que   alude   o   subitem   anterior   n6o   impede   que   a   PMCB-TO   rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras san¢6es previstas neste Edital.
17.3.     A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou da Garantia de
Execu¢6o do Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
17.4.     Pelo descumprimento total ou parcial da obn.gac;do assumida, sujeita-se a contratada ds
seguintes penalidades previstas nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterae6es, a criterio
da Administracdo:
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I  -  multa  de  2%  (dois  por  cento)  do  valor da  etapa  da  obra,  quando  do  primeiro  atraso  em
quaisquer  dos   etopas   da   obra,   previstas   no   cronograma   fisico-financeiro,   valor  que   sera
descontado dos pagamentos das etapas eventualmente devidas;
11 - multa de  5%  (cinco por cento)  do valor da etapa da obra, quando do segundo atraso em
quaisquer  dos   etapas   da   obra,   previstas  no   cronograma   fisico-financeiro,   valor  que  serd
descontado dos pagamentos dos etapas eventualmente devidas;
Ill -multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, quando do terceiro atraso em quaisquer
dos  etapas  da  obra,  previstas  no  cronograma  fisico-financeiro,  cumulado  a  pena  de  rescisdo
contratual.
IV - multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato e rescisdo contratual, pela inexecu€do
total ou parcial do contrato, tendo como embasamento os motivos elencados no artigo  78 e
seus   incisos   da   Lei   8.666/93,   podendo   ser   determinada   por   ato   unilateral   e   escrito   da
Administracao, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e Xvll, conforme previsdo do artigo 79 da
mesma  lei;  ou  ainda,  no  caso  de recusa  injustificada  do  adjudicatdrio  em  assinar o  contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra¢do,
caracterizando  o  descumprimento total  da  obrigacdo  assumida,  nos  termos  do  art.  81  da  Lei
8.666193.
V  -  Suspensdo  tempordria  de  participa¢ao  em  licitac:do  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e
Vl -Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Ptiblica enquanto

perdurarem  os motivos determinantes da  punicdo ou  ate,  que seja  promovida  a reabilitac:do,
na forma da lei, perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.
17.5.      As   multas   previstas   podercio   ser   aplicadas   cumulativamente   ds   penalidades   de
suspensdo  e  declaracdo  de  inidoneidade,  facultada  a  defesa   previa  do  interessado   no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
17.6.     O material utilizado e a prestaedo de servicos necessdrios a execucdo da obra que ndo
estejam  rigorosamente  de  acordo  com  as  especifica¢6es  contidas  neste  edital,  no  projeto
apresentado e na proposta, caracterizam a inexecu¢ao da obriga¢do assumida, sujeitando o
infrator,  caso  ndo  corrija  a  irregularidade  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  Oteis,  ds  penalidades
arroladas no subitem  15.4, lv, deste instrumento convocat6rio.
17.7.     Sempre que ndo houver prejuizos concretos para a  Prefeitura, as  penalidades impostas
poderdo  ser relevadas  ou  transformadas  em  outras  de  menor  sancdo,  a  criterio  exclusivo  da
Administracdo.
17.8.     Se  o  motivo  ocorrer  por  comprovado  impedimento  ou  de  reconhecida  forca  maior,
devidamente justificado e aceito pela  Administra¢do, a licitante ficard isenta  das penalidades
mencionadas.
17.9.     Alem   dos   penalidades   citadas,   a   licitante   vencedora   ficard   sujeita,   ainda,   ao
cancelamento de sua inscriGdo no Cadastro de Fornecedores da PMCB-TO.
17.10.    Nos   termos   do   disposto   no   §   2°  do  art.   43   da   Lei   Complementar   n°   123/2006,   as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que descumprirem o disposto nos art. 42 e 43 da
referida lei, poderdo sofrer as sane6es previstas no art. 81  da Lei Federal de Licitac6es.

18.           DAY RESCISAO

18.1.     0     ncio     cumprimento     total     ou     parcial     do     contrato     enseja     sua     rescisdo,
independentemente de notifica€do ou interpela¢ao judicial ou extrajudicial, alem da aplicacdo
das san¢6es previstas neste Edital e no contrato, na forma do art. 78 da Lei 8.666/93.
18.2.     A criterio da prefeitura caberd rescisao contratual independentemente de interpela¢6o
judicial ou extrajudicial, quando a firma Contratada:
ci)           Ndo cumprir quaisquer dos obrigac:6es contratuais.
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Paralisar os servicos ou obra, sem justa causa e pr6via comunicacdo d Administrac:do.
Sub contratar total ou parcialmente o objeto contratado sem autorizac:do.
Outros casos previstos na Lei n° 8.666, de 21  de junho de  1993.

18.3.     No caso de rescisao unilateral, por inadimplencia da firma contratada, d mesma caberd
receber o valor dos servicos no limite do que fora executado.
18.4.       Em qualquer dos hip6teses suscitadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
ndo reembolsard ou pagard a firma Contratada qualquer indenizacdo ou outros direitos a seus
empregados por forca da Legisla¢do Trabalhista e da Previdencia Social.

19.           RECEBIMENTO DO OBJETO ONTRATO

19.1.      Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:
19.1.1.  Provisoriamente,  pelo fiscal da obra, em termo circunstanciado,  em  ate  15  (quinze)  dias
da comunicacdo escrita da CONTRATADA;
19.1.2.  Definitivamente, por servidor designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes, ap6s decurso do prazo de observacdo, ou de vistoria que comprove a adequac:do do
objeto aos termos contratuais.
1?.2.      0 recebimento provis6rio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade cMl  pela solidez e
seguraneci da obra, nem a etica-profissional, pela perfeita execu¢do do Contrato.
19.3.     A Contratante rejeitard no todo ou em parte, obra ou servico, se em desacordo com o
Contrato.

ao.          DA REspONSABiLiDADE i OBRiGA¢AO

20.1.     A CONTRATADA declarard na data de assinatura do contrato ter pleno conhecimento do
local onde  executard a  prestae6o dos servicos de acordo com o objeto da  licitaedo,  e suas
condic6es,  reconhecendo  ser  perfeitamente  vidvel  o  cumprimento  integral  e  pontual  das
obrigac6es assumidas.
20.2.      A CONTRATADA se obriga:
20.2.I.  Refazer as suas expensas, quaisquer obras e servicos executados em desobediencia  as
normas tecnicas vigentes;
20.2.2.  A  remover,  ap6s  a  conclusdo  dos  trabalhos,  entulhos,  restos  de  materials  e  lixos  de

qualquer natureza, provenientes da obra ou servi¢o objeto da presente licitacdo;
20.2.3.  A   cumprir   e   fazer   cumprir   todas   as   Normas   Regulamentadoras   sobre   Medicina   e
Seguranc:a do Trabalho;
20.2.4.  A  colocar,  nos  lugares  de  execucao  dos  obras  ou  servicos,  em  locais  visiveis,  desde  a
instalaGdo  do  canteiro,  placas  com  dizeres  e  dimens6es  conforme  modelo  fornecido  pela
CONTRATANTE.

21.           DOS RECURSOS FINANCEIRO

21.I.     As despesas decorrentes da contrata¢ao serdo custeadas pelo oreamento do Municl'pio
consignadas nas seguintes rubricas:

Pra€a  ulisses  Cuimar6es  r`f}  loo -Centro  -CEP.  77985.COO  -Corrosco  Bonito  -TO
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22.1.     0  valor  global  estimado  como  referencia  para  o  objeto  desta   Licitac6o  6  de   R$
243.028,07 (Duzentos e quorenla e tree mll vlnte e oito reclls e sete centavos), sendo esse o preco
mdximo que este Fundo Municipal se disp6e a pagar pelos servi¢os contratados.

23.  DA ADJUDICACAO

a

®

23.1.     A Gestora do Fundo Municipal de Educac6o de carrasco Bonito/TO, a vista do resultado
da licitac:do, proferird sua decisdo, confirmando o resultado da licitac6o, adjudicando o objeto
da licitacdo a licitante vencedora atrav6s da Comissdo Permanente de Licitacdo;

LOGACAO

24.1.              Ap6s a Adjudicaedo, o mesmo poderd ser Homologado exclusivamente pelo prefeito
Municipal, momento em que a licitante vencedora serd autorizada a iniciar os servi¢os mediante
Autorizae6o de Execu¢do dos Servieos.

25.  DO CONTRATO

25.1.             Ap6s a homologa¢do da licitac:ao, o licitante vencedor sera convocado a assinar o
contrato,  conforme  Edital,  no prazo mdximo de 05  (cinco)  dias,  contados do  recebimento  da
convocacdo que serd publicada no Didrio Oficial do Estado do Tocantins.
25.2.              A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar, aceitarou retirar o contrato, dentro
do prazo estabelecido  no subitem  acima,  caracteriza  o descumprimento total  da  obriga€do,
suj.eitando-o ds penalidades da legislaedo vigente.
25.3.              Do contrato regulado pelas disposiG6es deste Edital, decorrem as obrigac6es, direitos
e responsabilidades das partes relativas aos servi¢os ou obra objeto desta licita¢do.
25.4.      Mediante  Termo  Aditivo  aprovado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito  -  TO

poderdo  ser  efetuados  acrescimos  ou  supress6es  que  se  fizerem  nos  servicos  ate  os  limites
estabelecidos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
25.5.     A  licitante  ndo  poderd  sub-contratar total  ou  parcialmente  o  objeto  contratado,  sem
anuencia da Prefeitura.
25.6.     As  altera¢6es  do  valor  do  Contrato  decorrentes  de  modificac6es  de  quantitativos  e
qualitativos,  bern como as prorrogac6es de prazos serdo formalizadas por lavratura de Termos
Aditivos, os quais deverao ser aprovados pelo Prefeito Municipal de Carrasco Bonito -TO.
25.7.              A  Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito  -TO  se  reserva  o  direito  de  paralisar  ou
suspender em qualquer tempo a execucdo dos servic:os mediante pagamento Unico e exclusivo
dos servi€os jd realizados.

26.  REAJuSTAMENTO DOS  PRECOS       ,

26.1.      O valor que prop6s o licitante vencedor serd fixo e irreaj.ustdvel, ressalvando disposic6es
da Lei n° 8.666/93.
26.2.      Em  Casos  de  solicitacdo  de  Reequilforio  econ6mico-  Financeiro  serd  utilizado  o  indice
Nacional de Custo da Construcdo.
26.3.     Ndo  se  admitird  nenhum  encargo  financeiro,  como  juros,  despesas  bancdrias  e  Onus
semelhantes.

27.  DA ANULACAO E DA REvOcAcao

Piasa  ulisses  C>uiiTicir6e5  n9100  `  Cet`lro  -CEP   77985.COO  -Coriasto  8omto  -TO •.fl
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27.1.     Por   raz6es   de   interesse   poblico,   decorrente   de   fato   superveniente   devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administraedo poder6 revogar
a presente licitacdo, devendo anuld-la por ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
27.2.     A  nulidade  do  procedimento  licitat6rio induz d  do  contrato  e  ndo  gera  obrigacao  de
indenizar, ressalvado o disposto no pardgrafo Onico do artigo 59 da Lei n. 8.666/93.
27.3.      No caso de desfazimento do processo licitat6rio, 6 assegurado o direito ao contradit6rio
e d ampla defesa.

28.  DAS DISPOSICOES CE

28.1.     A    empresa    contratada    deverd    fornecer   equipamentos    dos    tipos,    tamanhos    e
quantidades   que   venha   a   ser   necessdrio   para   executor  satisfatoriamente   os   servi€os.   A
Fiscalizac:do poderd ordenar a remocdo e exigir a substituicdo de qualquer equipamento ndo
satisfat6rio.
28.2.     A  qualquer  momento,  devido  a  uma  real  necessidade  levantada  pela  fiscalizacdo,  a
PREFEITURA poderd solicitor a mudanca do Responsdvel T6cnico da Obra.
28.3.     Enquanto durar a execucao da obra sera obrigat6rio d colocagdo e manuten¢do, pela
empresa  contratada,  de  placa  indicativa da obra,  com  nome,  e n° do CREA  do  Responsdvel
Tecnico.
28.4.     Serd de inteira responsabilidade da empresa contratada, a sinalizacao da obra durante
o periodo de execuc:do.
28.5.     Serdo de inteiro responsabilidade do empresa contratada quaisquer danos que venham
ocorrer  a  PREFEITURA  ou  a  terceiros,  decorrentes  do  n6o  cumprimento  do  constante  do  item
anterior, ou da pr6pria execu¢do dos servigos contratados.
28.6.     Sera  de  inteira  responsabilidade  da  empresa  Contratada  prover  meios  de  seguranea
para   os   operdrios,   equipe   de   fiscalizacdo   e   visitantes   credenciados   pela   PREFEITURA,   no
ambiente onde serd realizado os servi¢os.
28.7.      As normas, manuais, instruc6es e especifica¢6es vigentes e as condic:6es previstas neste
Edital  e  seus  anexos  deverao  ser  obedecidas.  Qualquer  alteracao  na  sistem6tica  por  elas
estabelecidas,   com   a   respectiva   justificativa   tecnica,   serd   primeiramente   submetida   d
consideracdo  da  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO  -TO,  a  quem  caber6  decidir
sobre a orientacdo a ser adotada.
28.8.     A   empresa   contratada   dever6   manter   as   mesmas   condic6es   de   habilitacao   e
qualificacdo durante toda execucdo dos servicos ou obra.
28.9.      Os  servicos  ou  obra  serdo  considerados  concluidos  depois  de  cumpridas  todas  as
exigencias do projeto, bern como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscaliza¢do julgar
necessdrios.
28.10.   A licitante deverd conservar o objeto contratado ate o seu recebimento definitivo.
28.11.   Toda e Qualquer alteraedo do Contrato de Prestacdo de Servieos ocorrerd por meio de
Termo  Aditivo.
28.12.   Poderdo ser constituidas comiss6es t6cnicas de livre escolha da  Prefeitura  Municipal  de
Carrasco Bonito/TO,  para assessorar a Comissdo Permanente de  Licitacdo em  qualquer etapa
do procedimento licitat6rio;
28.13.   A participacdo nesta Tomada de Pre¢os implica no conhecimento integral e aceitacdo
dos  termos  e  condi€6es  nela  inseridas,  por  parte  dos  proponentes,  bern  como  dos  demais
normas legais que disciplinam a mat6ria.

2?.  DAS DISPosl€OES FINAIS

29.1.             Ndo serdo considerados os envelopes de Documentos de Habilitac:ao e de propostas
Comerciais  apresentados  ap6s  o  prazo,  bern  como  aqueles  entregues  a  tempo  em  local
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diferente do determinado no predmbulo deste Edital e que ndo tenham chegado a Comissdo
de Licitac:Cio ate o final do prazo de recebimento estabelecido.
2..2.             A  entrega  dos  envelopes  de  Documentos de  Habilitacdo e  de  Propostas de  Preeo
implica a total sujeic:do do licitante aos termos deste Edital e seus anexos.
29.3.             0  representante   do   licitante   presente  ao  ato   de  abertura   dos   inv6lucros  sera
considerado  como  tendo  amplos  poderes  para  tomar quaisquer decis6es  sobre  a  licitacdo,
inclusive quanto d desistencia de interposicdo de recursos.
29.4.              A Comiss6o de Licitacdo poderd, se considerar necessdrio, solicitar aos licitantes, em
todas as fases da licitacdo, quaisquer esclarecimentos, informac6es ou dados adicionais, sendo
que tais esclarecimentos ndo poderdo implicar modificac:ao da proposta.
2..5.             No  caso  de  eventual  divergencia  entre este  Edital  e seus anexos,  prevalecerdo  as
disposic:6es do Edital.

2..6.             Salvo  expressa  indicacdo  em  contrdrio,  todos  os  prazos  indicados  neste  Edital  sdo
contados em dias corridos.
2?.7.             Caso as datas previstas para a realiza€do de eventos sejam declaradas feriado ou
ponto  facultativo,  e  ndo  havendo  retificac:do  de  convoca¢ao,  aqueles  eventos  deverdo  ser
realizados no primeiro dia Jtil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecida,
independentemente de qualquer comunicacdo aos interessados.
2?.8.             A  Prefeitura  Municipal  poderd  se  necessdrio,  fazer  adendos  aos  documentos  da
licitaGao, mediante publicae6o na lmprensa Oficial e Particular, respeitado o  prazo minimo de
15  (Quinze)   dias  entre  a  data  de  publicaedo  e  a  de  apresentacao  dos  documentos  de
habilitacdo e propostas.
29.?.              Todos os licitantes devem se submeter a legislacao brasileira, tanto no que se refere
a licita¢do, quanto ds normas que regulardo o contrato que vier a ser firmado.
2?.10.            Para  dirimir  quaisquer  dovidas  ou  quest6es  relacionadas  com  esta  licita?do,  fica
eleito o foro da Comarca de Augustin6polis, Estado do Tocantins.
29.11.            Os casos omissos no presente Edital serao resoMdos no de acordo com as disposic:6es
da  Lei  Federal  n°  8.666/1993  e  dos  demais  diplomas  legais  aplicdveis  pela,  e  tambem  pela
Comissdo de Licitacao.
2?.12.            Sdo partes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:

ANEXOS QUE INTEGRAM a EDITAL
ANEXO  I Termo De Referencia
ANEXO  11 Termo De Credenciamento;
ANEXO  Ill Declaracdo De Cumprimento Dos Reauisitos De Habilitacdo
ANEXO  IV Declarac:do  De  Sujeic:do  Ao  Edital  E  De  lnexistencia  De  Fatos  Supervenientes

lmDeditivos Da Qualificacao
ANEXO V Declaracdo De Nao EmDreaa Menor
ANEXO  Vl Declaracao De Ausencia De Servidor No Quadro De Pessoal
ANEXO  Vll Declaracao De Recebimento Do Edital De Acordo Com Suas Condic6es
ANEXO  Vlll Cronoarama Fisico Finonceiro
ANEXO  IX Planilha Orcamentaria

ANEXO  X Memorial  Descritivo
ANEXO  XI Proieto Bdsicos/Arauitet6nicos
ANEXO  Xll Modelo de Proposta Comercial
ANEXO  Xlll Modelo De Declaracdo De Pleno Conhecimento Dos Locals E De Suas

Condic6es
ANEXO  XIV Modelo Atestado De Visita
ANEXO  XV Modelo De Procuracdo
ANEXO Xvl Minuta Do Contrato
ANEXO Xvll Modelo de Declaracdo de Atendimento d Lei 8.666/93
ANEXO  Xvlll Modelo de Declaracdo de ldoneidade para licitar
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30.1.          As quest6es decorrentes da execucdo deste lnstrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no  Foro da  Cidade de Augustin6polis -TO,
com exclusdo e renoncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Carrasco Bonito -TO, 20 de Dezembro de 2019.

jEANDdrNjos
Presldente da CPL -Porlarla n° 01 /2019
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Licita¢do Modalidade Tomada de Preco N°.15/2019.
Processo Licitat6rio N°. 93/2019

1.            DA JusTii:icAmvA:
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1.I.        Dado  a  necessidade  de  disponibilizar  melhoria  na  estrutura  da  referida  unidade  de
ensino,   o  que  proporcionard  aos  alunos  e  servidores  da  mesma  uma  major  seguran¢a  e
tranquilidade  no  decorrer  do  ano  letivo,  levando  em  considera¢do  que  a  referida  escola  se
encontra em situa¢do que precisa  de reparos e  de ampliaedo para  melhor acolhimento dos
alunos.  Uma  vez  que  o  Municipio  ndo  disponibiliza  de  moo  de  obra  especializada  para  a
realizacdo dos obras e servieos, necessdrio se faz a contrata¢do de servicos de terceiros, atraves
pessoa  juridica  com  habilidade  no  ramo  de  engenharia  civil  para  a  execucao  dos  obras
conforme descrito abaixo.

2.             SINTESE DO OBJETO:

2.1         Selecdo  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  Contratacdo  de  ME/EPP  equiparada  na
forma da Lei, para a prestac:ao de servicos de engenharia para reforma e amplia¢do do Centro
Municipal de Educacdo lnfantil No6 Gonealves, no Municipio de Carrasco Bonito -TO, conforme
projeto,   memorial   descritivo,   cronograma   fisico-financeiro   e   or¢amento,   que   sdo   partes
integrantes e indissocidveis do presente processo licitat6rio, independentemente de transcricdo.

3.DA DOS SERvl¢OS DE €XECu¢AO DA OBRA

a)          A descri¢ao detalhada da execugdo da obra e dos servicos encontra-se no memorial
descritivo, na planilha de ore:amento discriminativo, cronograma fisico financeiros, nos projetos e
no plano de trabalho.

4.    DADEscRicaoDO

lTEM UND QTD DESCRIC^O SUSCINTA  DO OBJETO VALOR GLOBAL RS(estlmado)

01 VB 01 Prestae6o   de   servic:os   de   engenharia   para R$ 243.028,07
reforma  e  amplia¢do  do  Centro  Municipal  de
Educacdo lnfantil Noe Gon¢alves, no Municlpio
de Carrasco Bonito -TO

Atene6o Srs. Llcltantes>> 0 valor global descrito acima 6 o valor mdximo em que o Municipio se
limita a pagar por conta da execucao da obra objeto desta licitacdo.

5.     DOTACOES ORCAMENTARIAS

5.1.                     As despesas decorrentes da contratacao serdo custeadas pelo  orcamento do
Municjpio consignadas nas seguintes rubricas;
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'6:     DA
VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

6.1.        O prazo de vigencia do instrumentocontratualserd de 12 (doze) meses a contarda data
da sua assinatura do contrato.
6.2.        O futuro contrato odministrativo poderd ter sua vigencia prorrogada a criterio exclusivo
do Contratante em observdncia aos ditames do art. 57 da Lei 8.666/93.

7.     DOTERMO  DE VISTORIA

A)           A   Vistoria   Pr6via   deverd   ser   agendada   pela   licitante,   visando   fazer   levantamento
necessdrio ao desenvolvimento dos futuros trabalhos, de modo a ndo incorrer em omiss6es que

I.amais  poderdo ser alegadas pela  futura  CONTRATADA,  em  favor de eventuais  pretens6es  de
acr6scimos de servi¢os, devendo a visita ser agendada com antecedencia ao recebimento dos
envelopes, pelo telefone (63) 3344-1462 com a Comissdo permanente de licitac:do.
8)           A vistoria deverd ser realizada por profissional credenciado pela empresa interessada.
C)          A visita t6cnica serd agendada em datas e hordrios especificos para coda licitante, afim
de preservar o cardter competitivo do certame.

8.     DA JUSTIFICATIVA DA VISTORl TJ!`       .       .

8.1.        Justifica-se a necessidade da visita de vistoria no local da obra, para a futura contratada
poder tomar conhecimento do local, extensao territorial e valor a ser gasto para a execuc:ao dos
servicos,  podendo  assim  elaborar  proposta  de  preeos  adequada.  Portanto  a  mesma  tern  o
intuito de dar aos licitantes pleno conhecimento do local de execuc;ao do objeto desta licita¢do,
conforme  explicitados  nos  ac6rddos:  Ac6rddo  234/2015-Plenario,  Ac6rdao  1842/2013-Plendrio,
Ac6rddo  N° 2299/2011 -Plendrio  (A  Fun€do da Vistoria T6cnica 6 tornecer aos licitantes antes da
elaboraGdo de sua proposta de pre€os, o conhecimento real dos condic6es do local onde serd
executado o objeto licitado).

8.2.        Este  termo  faz  parte  integrante  do  instrumento  convocat6rio/edital  e  da  minuta  do
contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito.

Fundo Municipal de Educa9do de Carrasco Bonito/TO, 20 de Dezembro de 2019.

Maria Nubia Coelho da Costa Silva
Sec. Mun. de Educaedo
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A (Nome da Empresa) vein credenciar seu representante legal para a participaGdo no processo
licitat6rio   da   modalidade   TOMADA    DE   PRECOS   de   n.a    15/2019,   a   ser   realizado   no    (a)

na  data  de  ....  de  ....... „  de  20_,  as  XX:00  horas.  Na  pessoa  de
(nome do credenciado), (nacionalidade), (Estado Civil) , (Funedo ou Cargo), portador da c6dula
de identidade n.o
da Fazenda sob o n.a
Complemento:

(SSP/lTEP) /_, inscrito no Cadastro de Pessoas Fi'sicas do Ministerio
-_, residente e domiciliado a Rua/Av.

Bairro:
n.O

CEP: 59._-_. (Se S6cio-Propriet6rio)  Este ato se
dd com base em previsdo contratual desta sociedade, na Cldusula
Contrato Social, que segue em anexo, ad litteram:

do respectivo

"(trecho    do    contrato    social    que    delega    os    devidos    poderes    exigidos    no    Edital)"

Ou  (Se  funciondrio  da  empresa)  Para  formular ofertas  e  lances  de  precos  e  praticar todos  os
demais atos  pertinentes ao  certame em  nome  da  licitante,  especialmente,  todos  os poderes
para  representd-lo,  junto  a  qualquer  reparticdo  poblica  ou  particular,  para  receber cita¢6es,
confessor,  transigir,  renunciar,  receber,  firmar  compromisso,  alem  de  tudo  mais  que  se  fizer
necessdrio para o fiel cumprimento deste mandato.

Local e data,           /

(assinaturo representante legal

ESTE   DOCUMENTO   DEVERA   SER   REDIGIDO   EM   PAPEL   TIMBRADO   DA   LICITANTE,   COM   NOME,
ENDERECO,  CNPJ  E  INSCRICOES  ESTADUAL  E  MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER.
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DECLARACAO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE  HABILITA¢AO

(NOME         DA          EMPRESA)
completo)

CNPJ(MF)        n°.        sediada        a        (endereco
atrav6s       de       seu       representante       legal       o       Sr(a)

CPF  n°                                        RG  N° DECLARA  , sob as  penas da
Lei, que est6 em Situacao REGULAR perante a Fazenda Municipal, a Seguridade Social e o Fundo
de Garantia de Tempo de Servico -FGTS, bern como, atende ds exigencias do edital quanto a
habilitacdo juridica  para  os fins  previstos  no  presente  CERTAME Tomada  de  Prec:o  n°  15/2019  e
ainda, que estd ciente da obrigatoriedade de declarar ocortencias posteriores.

Local e data,           /

(assinatura representante legal)
Carimbro da Empresa

ESTE   DOCUMENTO   DEVERA   SER   REDIGIDO   EM   PAPEL   TIMBRADO   DA   LICITANTE,   COM   NOME,
ENDERECO,  CNPJ  E  INSCRIC6ES  ESTADUAL  E  MUNICIPAL,  QUANDO  HOuVER

Prcieo  ul;ss(?j  Guimor6es  n®  loo  ,  Centro  -C.EP:  77985.OC`0  .  CorrQsco  Bonito  -TO
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ESTADO  D0 TOCANTINS
P R E F E ITU RA M U N IC I PAL D E  CAR RASCO B 0 N ITO,.TO
CNPJ   25 064 023/0001-90

CPL

Fl.

Proc.  NO

ANEXO  IV

(EM  PAPEL TIMBRADO  DA  EMPRESA)

DECLARACAO  DE SUJEIC:AO  AO  EDITAL  E  DE  INEXISTENCIA  DE  FATOS  SuPERVENIENTES

IMPEDITIVOS  DA  QUALIFICACAO

PROCESSO  LICITAT6RIO  93/2019
Tomada de Preeo N°  15/2019

A   empresa porfadora   do   CNPJ atrav6s   de   seu
representante  legal,  declara  sob  as  penas  da  Lei,  que  ate  a  presente  data,  inexiste  fato
superveniente impeditivo  para  sua  habilitaedo  no  Processo  Licitat6rio em  epigrafe  e  que  estd
ciente da obrigatoriedade em declarar ocorfencias posteriores. Declara tamb6m que cumpre
plenamente todos os requisitos de habilitac:do.
0  signotdrio   da   presente  Sr(a) em  nome  da
proponente   acima   citada,   declara   ainda,   expressamente,   que   se   sujeita   ds   condic6es
estabelecidas  no edital de TOMADA  DE  PRECO  N915/2019  em  considerac:do e  dos  respectivos
anexos e documentos, que acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada
pelo licitador quanto a qualificagao apenas dos proponentes que hajam atendido ds condi¢6es
estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de fornecimento dos produtos.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistencia de fatos supervenientes impeditivos
da  qualificacdo  ou  que  comprometam  a  idoneidade  da  proponente  nos  termos  do  Art.  32,
pardgrato 2°, e Art. 97 de Lei Federal n. 8.666 de 21  de I.unho de  1993, e suas alterac:6es.

Por ser verdade, firmo o presente.

de 2019.

Assinatura e Carimbo (representante legal)

Prosa  Ulisses  Cuimar6es  r`P  too -Centro  -CEP:  779S5iooo  -Corrosco Bon`to  -TO fl
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ANEXO V

(em papel timbrado da proponenle)
DECIARACAO  DE  NAO  EMPREGA MENOR

PROCESSO  LICITAT6RIO  93/2019
TOMADA  DE  PRECO  N°  15/2019

inscrito  no  CNpj  no

CPL

F'.

Proc.  NO

por               intermedio               de               seu               representante               legal               o               (a)

e do CPF no
portador  (a)   da  Carteira  de  ldentidade  n°
DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do

art. 27 da  Lei 8.666, de 21  de junho de  1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de  1999,
que Ndo Emprega Menor de  18 anos (dezoito) anos em Trabalho Noturno, Perigoso ou lnsalubre
e Ndo Emprega Menor de Dezesseis anos.

(   )  Ressalva: Emprega Mer`or a partir dos  14  (quatorze)  anos, na Condicdo de Aprendiz.
(Observacdo: Em caso Afirmativo, assinalar a Ressalva acima).

Local e data, ___  de

Assinatura e carimbo do CNPJ

Pfc)sa  Ul;sst?i  C>uimctr6c,s  r`9  I 00  -  Ceiitro  -CEP.  77985-r)00  -Carfosco  Bonito  -TO

-.A.
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ANEXO  Vl

®

DECLARACAO  DE  AUSENCIA  DE SERVIDOR  NO  QUADRO  DE  PESSOAL

A
Prefeitura Municipal de Carrasco BonitolTO.
MODALIDADE TOMADA  DE  PRECO  15/2019
PROC.  N° 93/2019

DECLARACAO

NOME      DA      EMPRESA,      pessoa     jun'dica      de      direito      privado,      inscrita      no      CPNJ      n°
e      inscri¢do      estadual      n°

a                                                                                           bairro
de                                       , estado de            CEP

estabelecida
Munic''pio

atrav6s de seu representante
legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licita¢do DECLARA,  sob as
penas  da  lei,  que  nao  possuem  em  seu  quadro  de  pessoal  servidores  poblicos  do  PODER
EXEcl/T`VO MUN'C/PAL exercendo func6es t6cnicas, comerciais, de gerencia, administra¢do ou
tomada de decisdo  (inciso Ill, do art. 9° da Lei 8.666/1993).

0 que declaramos acima e verdade e por isso damos fe.

Local e data,           /

(assinatura representante legal)

ESTE   DOCUMENTO   DEVERA   SER   REDIGIDO   EM   PAPEL   TIMBRADO   DA   LICITANTE,   COM   NOME,
ENDERECO,  CNPJ  E  INSCRICOES  ESTADUAL E MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER

Prc!Go  Ul;sses  Gulmar6es  np  loo     Ct:Iilro  -CEP.   77985,000  .  Corrosco  8onito  .  TO
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ESTADC)  DO TOCANTINS
P R E F E ITU RA h,il u N IC IPA L D E  CA R RA SC 0 BO N ITO,TO
C N PJ ' 25 064 023t`0001 -90

ANEXO Vll

CPL

Fl.

Proc.  NO

DECLARAC:AO  DE  RECEBIMENTO  DO  EDITAL  DE  ACORDO  COM  SUAS  CONDICOES

A
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO-TO

PROCESSO  LICITAT6RIO 93/2019
TOMADA  DE  PRECO  N°.15/2019

DECLARACAO

NOME      DA      EMPRESA,      pessoa     juridica      de      direito      privado,
e     inscrieao     estadual     no

bairro
de                   CEP

Municipio  de

inscrita      no      CPNj      no
estabelecida    a

estado
DECLARO,    que    recebi    todos    os    documentos,    tenho

conhecimento de todas as informac6es e dos condic:6es estabelecidas no presente edital, bern
como concordo com todos os itens estabelecidos no referido Objeto .....

0 que declaramos acima 6 verdade e por isso damos f6.

Local e data, _/

® (assinatura representante legal)

ESTE   DOCUMENTO   DEVERA   SER   REDIGIDO   EM   PAPEL   TIMBRADO   DA   LICITANTE,   COM   NOME,
ENDERECO,  CNPJ  E  INSCRICOES  ESTADUAL  E  MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER.

Pro€o  UlissBs  Gu(mor6es  tl9100  -Centro  -CEP.  7?S`85.COO  -CcrrQ5co  Bonito  -TO

•ft-.
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ESTAD0  DC) TOCANTINS
p R E F E ITU RA MU N ic I PAL D E CAR RAsco BO N rro.To
CNPJ   25 064 023/0001-90

ANEXO VllI - CRONOCRAMA FisICO FINANCEIRO

ANEXO IX -PLANILHA ORCAMENTARIA

Cpl
fl.

Pl.oc.  NO

Atencao:

A  proponente licitante deverd elaborar a planilha or¢amentdria espelhando no detalhamento
da planilha orcamentdn.a, onde nenhum valor unitdrio ou total de coda item, nem tdo pouco o
valor  global,   poderd   ser  superior  ao   valor  global   previsto   na   planilha   disponibilizado   pelo
Municipio. Onde deverd ser elaborada na planilha coluna com o valor unitdrio sem o BDl, abrir
coluna  e  lan¢ar o  valor unitdrio incluindo o  BDl  e lancar o valor total  de  cada item  valor este
conhecido    multiplicando    os    quantitativos    pelo    valor    unitdrio    incluso    o    BDl.    Conforme
determina¢6es do Tribunal de Contas da  Unido a proponente licitante que elaborar a planilha
sem lancar o BDl terd sua proposta desclassificada.

ANEXO X -tMEMORIAL DESCRITIVO

ANExo xi -pRo.ETos BAsicQ/ARQurTETONicos

Observcl¢6o:

Estes    instrumentos    tambem    encontram-se    digitalizados    a    disposiedo    do    licitante    no
Departamento de licitacdo, onde a proponente licitante deverd retirar.

Pia¢Q  Uli5ses  Cu(rrior6e:  i`g  100  +  Centro  -CEP   77985.000  -Corroseo  Bonito  .  TO

ca
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Cpl
Fl.

P,oc.  NO

ANEXO -XIl

(PAPEL  TIMBRADO)
MODEL0 DE PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICA¢AO  DA  EMPRESA  LICITANTE:
Nome da  Empresa: CNPJ/MF:  Endereco:  Bairro:  Cidade/UF:  CEP:  FONE:  (  )  FAX:(  )
Email:
DADOS  BANCARIOS:
Conta no: Agencia no: Banco:

Apresentamos  e  submetemos  a  aprecia¢do dessa  Comissao  Permanente  de  Licitacdo,  nossa
Proposta  de  Pre¢os  para  a  CONTRATACA0  DE  ME/EPP  EQUIPARADA  NA  FORMA  DA  LEI,  PARA  A
PRESTA¢^O DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIA¢^O DO CENTRO MUNICIPAL
DE   EDUCACAO   INFANTIL   NOE   GONCALVES,   NO  MUNIcfpIO   DE   CARRASCO   BONITO  -  TO,   em
aten€do  ao  Processo  Licitat6rio  n°  93/2019,  Tomada  de  Preco  n°   15/2019,  assumindo  inteira
responsabilidade  por qualquer erro  ou  omissao  que venha  a ser verificada  na  elabora¢do da
mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condi¢6es do
Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

0 valor total desta proposta 6 de RS ------------- ( --------- ), com base no data de apresentacdo da
mesma  e dos documentos  de  habilitae6o,  contorme  pre¢os  unitdrios constantes dos  Planilhas
Orcamentdrias.
0  prazo de execucao total dos obras 6 de  180  (cento e oitenta)  dias,  contados  da  data  de
recebimento da Ordem de Servi€o.
0 prazo de validade desta proposta e de 60 (sesser`ta) dias consecutivos contados da data de
sua apresentacdo.

Declaramos que na  execucdo das obras,  observaremos rigorosamente as especifica¢6es dos
normas  t6cnicas  brasileiras  ou  de  qualquer  outra  norma  que  garanta  a  qualidade  igual  ou
superior,  bern  como  as  recomendac6es  e  instru¢6es  da  fiscalizacdo  municipal,  assumindo,
desde j6, a integral responsabilidade pela perfeita execucdo dos trabalhos, em atendimento ao
disposto no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

(Nome da Cidade) ,-------- de --------------------- ~--de 2019.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

Pfoic}  Ulissc!`.  Guimcir6es  na  100  -Centro  .  CEP.  77985-coo  -CQrrasco  8or`ito  ,  TO
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ANEXO  XIli

®

CPL

Fl.

Proc.  NO

MODELO DE DFCLARACAO DE PLENO cONr[EciMENTo DOs LOcAis i DE suAs cONDic©Es

TOMADA DE PRE¢O  N°  15/2019
PROCESSO  DE LICITACAO  N° 93/2019

SINTESE DO OBJETO: Contratac:do de ME/EPP equiparada na forma da Lei, para I
servicos  de  engenharia  para  reforma  e amplia¢do do  Centro  Municipal  de  Ed
Noe  Gonc:alves,  no Municipio de Carrasco Bonito - TO,  conforme discrimi
cronograma fisico financeiro e especificaG6es contidas no Edital.

A  Pref eitura Municipal de Carrasco Bonito

ComissdopermanentedeLicitac6egr)S

Tomada de Prec:o n°  15/2019

A Empresa
que   realizou   vistorias   nos   lo
detalhado, verificando to
luz,   for¢a, acesso,   tr
condic:6es locais e
ainda, que ac
que Se

E por ser v

atraves
cucdo

dades d
ndo   pl

s para o c
lido a situacdo e

a  de  Prec:o n°  15/2019.

para os devidos fins,
obras,  realizando  urn  exame
i de solo, captaedo da dgua,

ento  de  todas  as  informac6es,   das
dos obrigac6es  objeto desta  licitaedo,  e
encontra para a realizac:do dos servic;os a

assina a presente declaracdo sob as penas da Lei.

.....,  em  ...  de  .„ ........  de  2019.

|Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante:

Razdo Social e Carimbo do CNPJ]

Pro€a  Ul(ss`?s  Guimor6es  n'!  ?cO  -Contro  -CEP'   77985,OG`0  -Corrasco  8onlto  -TO

•-f\.-
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ANEXO  XIV
MODELO  ATESTADO  DE VISITA

ESTADO DE VISITA

TOMADA DE PREC0  N°  15/201 ?
PROCESSO  DE  LICITACA0  N° 93/2019

SINTESE DO OBJETO: Contratac6o de ME/EPP equipar
servi¢os  de  engenharia  para  reforma  e  ampliac:do  d
No6  Goncalves,  no  Municlpio  de  Carrasco  Bonito - T(
cronograma fisico financeiro e especificac6es

Atesto   que   o   Sr .....
tecnico representando a empresa
dos obras e servi¢os conforme
dia  .... _  de  ......

Nessa visita
tomou ciencia dos
realizados.

de 2019

®

CPL

F'.

Proc.  NO

da Lei, para a prestagdo de
unicipal  de  Educaedo  lnfantil

discriminac:do detalhada  no

carteira   CREA   n°   .....-,   responsdvel
„,   CNpj  n° .....                       „.„,  visitou  o  local

Descritivo,  s/n,  Carrasco  Bonito ~ TO,  no

e seu representante, o (a)  Sr.  (a)

o terreno, suas instalac6es,dos obras e servicos a serem

Carrasco Bonito - TO ,.......... de

CNPJ  NO .....

y:x:xlx:x:x:xx:x:x:x:x:x:x:xx:I:/::/:A
CARGO/FUNCAO

Representante da Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito -TO

Pia5a  U)(s-,t.s  Guir.lard/3s  r9   loo  .  Ce,``lro  .  CEP.  J7985-OrJO  -Co.r(I.`co  8oni'c`  -TC)

•A.

de 2019.
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ANEX0 XV
MODELO  DE PROCURACAO

DELO DE pROcuRAcao

TOMADA  DE PREC0  N° 15/2019
PROCESSO  DE  LICITACA0  N° 93/201 ?

MODELO  DE  PROCURA¢AO

SINTESE DO OBJETO:  "Contratacdo de ME/EPP
servic:os  de  engenharia  para  reforma  e  amp
No6 Goncalves,  no Municipio deCarrasco
cronograma fisico financeiro e especifi€

a

®

OUTORGANTE: qualificac

OUTORGADO: Representante de

OBJETO: representar a out

PODERES:  Retirar edit

de   habilitacdo fl
ocorrencias,  fo
como  assi

a na form

CPL

Fl.

Proc.  NO

_:        -     `    `
i, para a presta¢do de
de  Educac:do  lnfantil

iscrimina¢do detalhada  no

s a TOMADA DE  PREC0  N° 15/201 ?.

tc]cdo e propostas,  participar de sess6es pbblicas
5ntaGdo,    assinar   as    respectivas    atas,    registrar
recursos,  renunciar  ao  direito  de  recursos,  bern

e  quaisquer  documentos  indispensdveis  ao  born  e  fiel  cumprimento  do

e  interesse  da  Outorgante,  poderdo  ser  acrescentados  outros  poderes  tais  como:
assinar propostas, contratos, aditivos, etc.

Outorgonte
(firma reconhecida)

Outorgado
(firma reconhecida)

.....,  em  ...  de  ..h .......  de  2019.

Proca  U);`s(h  C)ul`t`or6`T`s  n9  too  -Centic  -CEP,  r7985,rJCL`  -Ccti`ascc  Bor)!t?      TO

•...7\
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ANEX0 Xvl

CPL

Fl.

P,oc.  NO

TOMADA DE PRECO  N°  15/2019
PROCESSO DE LICITACAO  N° 93/2019

CONTRATO a_/201 ?
MINUTA DE CONTRATO

Que  entre  si  fazem  de  urn  lado  como  CONTRATANTE  FUND0
MUNICIPAL   DE   EDUCACA0   DE   CARRASC0   B0NITono,   e   de
outro   lado   como   CONTRATADA   a   Empresa   xxxxxxxxxxxxxxx,
CNPJ     NO por   seu   representante   abaixo
assinado, mediante os termos e condi¢6es seguintes:

0   FUNDO   MUNICIPAL   DE   EDUCACAO   DE  CARRASCO   BONITO/TO,   pessoa  juridica   de   direito

p®blico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 31.107.239/
185,  centro,  Carrasco  Bonito/TO,  neste  ato  representa
Coelho  da  Costa  Silva,  doravante  denominada

®
lado, a Empresa, e de outro lado a Empresa,
estabelecida  na  Rua   .........,  cidade
representada neste ato pelo Sr ......
de   .........,   portador  do  CPF  n.a   „
acordam  e  ajustam  firmar o  present
Modalidade de Tomcldci de Pre¢
forma  de  direito,  ter justo  e
contratual:

CLAUSULA  PRIMEIRA -

1.1. 0 presente contrato
contratado,  descrito  na  cl

1 -99, com endereco na Av. Tocantins,
la  sua  gestora,  a  Sra  Maria  Nubia

TE,  no  final  assinando  e  outro
oa juridica de direito privado,
a  no  CNpj  n.o  „
ado na  .........,  cidade

ante  denominado  de    CONTRATADA,
sim  como  pelas  condic6es  da  Licita€do  na
RAM pelo presente instrumento e na melhor

re  si  o  descrito  na  cldusula  primeira  deste  termo

respectivo fundamento e finalidade na consecucdo do objeto
sula  segunda,  constante no  Processo de  Licitacdo  n° 93/2019,  na

modalidade Tomada  de  Pre¢o  n°  15/201.,  regendo-se pela  Lei  Federal  N.a 8.666/93 com  suas
alterac6es posterioles, Iegisloc6o pertlnente, direlto pobllco, e pelas cldusulas a segulJ expressos,
definidoras dos obrigac6es, responsabilidades dos partes.

CLAUSULA SEGUNDA  -  LIVRE  ACESSO

2.1   A  CONTRATADA  deve  conceder  livre  acesso  aos  documentos  e  registros  contdbeis  da
empresa,  referentes  ao  objeto  contratado,  para  servidores  dos  6rgdos  e  entidades  pbblicas
concedentes e dos 6rgaos de controle interno e externo e dos Tribunals de contas do Estado e
da Unido.

CLAUSULA TEFtcEIRA -DO  OBJETO

1.10BJETO: ContrataGdo de ME/EPP equiparada na forma da Lei, para a prestacdo de servicos
de  engenharia  para  reforma  e  ampliac:do  do  Centro  Municipal  de  Educac:do  lnfantil  No6
Gone:alves,   no  Municipio  de   Carrasco   Bonito  -  TO,   conforme   proj.eto,   memorial  descritivo,
cronograma  fi.sico-financeiro  e  oreamento,  que  sdo  partes  integrantes  e  indissoci6veis  do
presente processo licitat6rio, independentemente de transcriedo.

CLAUSULA  QUARTA  -  DA VICENCIA

4.10  prazo  de  vigencia  do  presente  contrato  6  de  12  (Doze)  meses  corridos,  a  contar  da
assinatura  do  presente  contrato,  com  a  garantia  dos  obras  executadas  de  5  (cinco)  anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

CLAUSULA QUINTA -DO  PRECO

Profcl  Ulissas  Gulrr`clr6c>s  n9100     Centro  -CEP    77985.000  -Carrasfo  8onito  -TO

-.*-.
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CPL

Fl.

Proc.  NO

5.1  A Contratada para a execuc:do do Objeto desciito na Cldusula Segunda deste instrumento
contratual,  cobrard  do  Municipio  o  valor  total  de  RS  ..........  ( ............ )  nos  termos  da

proposta  financeira  apresentada  na  licitacdo  retro  referida  que  tambem  e  parte  integrante
deste instrumento contratual.

CLAUSULA SEXTA -DO  PAGAMENTO

6.1. 0 pagamento serd efetuado em parcelas de acordo com o cronograma fisico-financeiro
da  obra,  ocorrendo  sempre  ap6s  o  recebimento  da  fatura  acompanhada  da  planilha  de
medi€do, aprovada pelo responsdvel pela fiscalizaedo das obras pelo Municipio.
6.2.   Para   o   efetivo   pagamento,   as   faturas   deverdo   se   fazer   acompanhar   da   guia   de
recolhimento dos contribuic:6es para o FGTS e o lNSS relativa
6.3.  Ocorrendo atraso  no  pagamento, os valores serdo
Nacional de Pre¢os ao Consumidor -lNPC do periodo,
Administracdo compensard a contratada com juros
6.4. Serao processadas Qs retenc6es previ

CLAUSULA SETIMA -DO  PRAZO  DE  EXECUC

7.1  0 prazo para execucdo da obr
descritivo e o cronograma
descontados too-somente os

CLAUSULA OITAVA - DOS MA

8.1  A  contratada  deverd

iregados utilizados na obra.
onetariamente  pelo  indice

ue vier a substitui-lo, e a

lei que regula a mat6ria.

e oitenta)  dias,  ou conforme o memorial
a contar da emissdo da ordem de servi¢o,

s impraticdveis, registrados nos didrios de obras.

materiais e  executor os  servic:os  de  moo  -  de -  obra  de  1.a
qualidade, de acordo com as orientac6es t6cnicas do Projeto e discriminac6es constantes no
Memorial Descritivo e Planilha de Orcamento, os quais serdo conferidos e acompanhados pelo
Responsdvel T6cnico do Munic`pio.

CLAuSULA  NONA  -  ENCARCOS  E  RESPONSABILIDADES  DA  EMPRESA CONTRATADA

A - Pelos reparos as suas custas de qualquer defeito que se verificar nos servi¢os executados.
a  -  Pelos  danos  que  possam  afetar  o  Municipio  ou  a  terceiros  em  qualquer caso,  durante  a
execuedo dos  servicos,  bern como  a  repara¢do  ou  indenizacdo sem  Onus ao  Municjpio ou  a
terceiros.
C   -   Pelo  fornecimento  de  todos  os  equipamentos,  mdquinas,  materials,  moo  -  de  -  obra,
ferramentas e transportes necessdrios a execucao da Obra.
D -Pela supervisdo, dire¢do tecnica e administrativa dos servicos.
E  -  Pela  admissdo  e/ou  demissao  do  pessoal  necessdrio,  pagamento  de  saldrios  e  Encargos
Sociais correspondentes, inclusive perante a Justica do Trabalho.
F  -   Pela  obtenedo  juntc`  ds  repartic6es  competentes  de  todas  as  licenc:as  necessdrias  a
execucdo dos servigos.
G  -  Pela  permissdo de inspe¢do ao local  dos servic:os,  pela  fiscalizacdo,  em  qualquer tempo  ,
devendo prestar informac:6es e esclarecimentos solicitados.
H  -  Pelo afastamento de qualquer empregado,  cuja  permanencia seja julgada inconveniente
pela fiscaliza¢ao.
I - Pela conservacdo de toda a drea sob sua responsabilidade, ate o recebimento definitivo dos
servi¢os pelo Municipio.
J  -  Todas  as  despesas  previdencidrias  com  a  obra,  objeto  do  presente  contrato,  serdo  de
responsabilidade da cc`ntratada.

CLAUSULA DECIMA -ENCARGOS  E  RESPONSABILIDADES DO MUNIcipIO  DE CARRASCO  BONITO.

A - Pela fiscalizacdo desde o inicio ate o recebimento definitivo da Obra.
8 -Pela emissao da Ordem de Servico.

Pr(Icct   Uli.>I;t?s  Gu;t,tor6es  r`°   TOO      C{`iitlc`  -CEP.   ?.7985-C`JO  I  C-a,,csco  8or,:tc  -TO
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C  -  Pelo  cumprimento  na  forma  e  nas  condi¢6es  de  pagamento  estabelecidas  na  cldusula
quarto deste contrato.

CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA  -DAS  PENALIDADES

11.1  A contratada,  ndo cumprindo as obrigac6es assumidas neste documento ou  os preceitos
legais, sofrerd as seguintes penalidades:

I -multa de 0,5 % (meio por cento) por diade atraso, limi
serd considerada inexecucdo contratual;
11 -  multa de 8%  (oito por cento)  no caso de inexe

pena de suspensdo do direito de licitar e o imp
prazo de 01  (urn ano);
111  -multa  de  10 %  (dez por cento)  no

pena de suspensdo do direito de lici
prazo de 02 (dois anos) .

Observa€ao: as in

a               CLAUSuLA DECIMA SECUN

12.I  A contratada deverd

®

(trinta)  dias, ap6s o qual

contrato, cumulada com a
tratar com a Administracdo pelo

o total do contrato, cumulada com a
ento de contratar com a Administracdo pelo

Gas sobre o montante ndo adimplido do contrato.

coo de Responsabilidade T6cnica  (ART) da obra.

CLAuSULA  DECIMA TERCEIRA

13.I  Nenhuma  modificac:do  poderd  ser introduzl.da  no  objeto do  presente  instrumento,  sem  o
consentimento pr6vio do Municipio, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais.

CLAUSULA D£CIMA QUARTA

14.I  E  obrigaGdo  da  Contratada  de  manter durante  o  perfodo  de  execucdo  do  objeto  do
presente  contrato,  incompatibilidade  dos  obrigac;6es  por ela  assumidas,  todas  condic6es  de
habilitagdo e qualifica¢do exigidas na licitacao modalidade de Tomada de Precos N.0  15/2019.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DA  RESCISAO

15.1  Este contrato poderd ser rescindido:
15.1.1  Por ato unilateral da Administrae6o, nos casos do lnciso I a Xll e Xvll do art. 78 da Lei Federal
8.666 de 21  de i.unho de  1993;
15.1.2 Pelas formas determinadas no artigo 79, da  Lei n.a 8.666/93;
15.I.3 Amigdvel, por acordo entre as partes reduzida a termo no processo da  licitacdo, desde
que haja conveniencia Administrativa;
15.1 .4 Por mtituo acordo ou conveniencia Administrativa, recebendo a contratada somente pelo
valor dos servicos efetivamente realizados, nao lhe sendo devido outro a titulo de indenizacdo
ou qualquer outro titulo, no presente ou futuramente, sob qualquer alegacdo ou fundamento,
15.1.5 Judicialmente, nos termos da legislacdo.
I - A rescisdo deste contrato implicard retenc:do de cr6ditos decorrentes da contrataedo, ate o
limite  dos  prejuizos  causados  a   Administracdo,   bern  como  as  assunc6es  de  servi¢os   pela
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -DO REEQUILiBRIO ECON6MICO-FINANCEIRO

PrQsc`  Ul)ss(;i  C}u{mor6es  r`910()     Cenflo  -CEP'   77985-COO  -CorrQsco  8onito  -TO
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16.10correndo  as  hip6teses  previstas  no  artigo  65,  inciso  11,  alinea  "c}",  da  Lei  n.  8.666-93,  serd
concedido  reequilibrio  econ6mico-financeiro  ao  contrato,  requerido  pela  contratada,  desde
que suficientemente comprovado, de forma documer`tal, o desequilfbrio contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -DAS  DOTACOES ORCAMENTARIAS

17.1  As  despesas  decorrentes  da  contrata¢do  oriunda  desta  licitaedo  correrdo  a  conta  dos
recursos do Orcamento Municipal vigente:

En
00¢A

¢',',         ,    .      `    .        .I

C

ettDial
LatoLO\ \ \-

tEIt

E, por estarem desta,forma justos e contratados, firmam o presente com duas (02) testemunhas,
em 03 (tres) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus juridicos
e legais efeitos.

CARRASCO  BONITO -TO ,........... de  ..........  de  2019.

Maria Nubia Coelho da Costa Silva
Sec. Mun. de Educa¢do

Contratante

CONTRATADO
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ANEX0 XVII

MODELO  DE DECLARACAO DE ATENDIMENT0 A  LEI  8.666/93;

TOMADA DE  PRE¢O  N°  15/2019
pROcEssO DE LiclTAcao NO .3;201 9

(nome da empresa), CPF/CNPJ
Sr(a).  (nome  do representan
as penas da lei, que o proc
para  Contratacdo  de  ME/EP
engenharia   para   reforma   e
Gon¢alves,   no   Municipio  de
cronograma fisico
indissocidveis do c

financeiro

todos  os  dispositivos  c
e suas alterac:6es

•...:...\:i.

•....-.::..:...:..

©©
para a prestacdo de

ipal  de  Educa€do  lnfantil
discrimina¢do detalhada  no

legal   O(a)
de n° .XXXXX declara sob

Pre¢os n°.15/2019, efetuado
ara  a  prestacdo de servicos de

icipal   de   Educa¢ao   lnfantil   No6
>rme  discriminacao  detalhada  no

as no Edital, que sdo partes integrantes e
pendentemente de transcrigdo"., atendeu  a

em  vigor  em especial d Lei Federal n°. 8.666/93
o ao principio da publicidade.

Assinatura do responsdvel pela empresa
Nome do responsdvel pelo empresa

Pici¢a  u;isses  Guimor6fis  n9   \ 00  -Cel`(ro  .  C[P;  77985-COO  .  Co.fosco  Boo;tc  -TO
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ANEXO Xvlll

"MODELO  DE  DECLARACAO  DE  IDONEIDADE  PARA  LICITAR"

(PAPEL TIMBRADO  DA  EMPRESA)

DECLARA¢AO

DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  para  fins  da  TOMADA  DE  PRECOS  N°  15/2019,  que  a  empresa
ndo foi declarada lNIDONEA para licitar ou contratar com a Administracdo

Pdblica  Federal,  Estadual e/ou  Municipal,  nos termos do inciso  lv, do artigo 87 da  Lei  Federal  n°
8.666/93  e  alterac6es   posteriores,   bern  como   que   comunicarei   qualquer  fato   ou   evento
superveniente  d  entrega  dos  documentos  de  habilitacdo  que  venha  alterar a  atual  situacdo
quanto d capacidade juridica, tecnica, regularidade fiscal e idoneidade econ6mico-financeira.

Local e Data

(assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa)
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