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RECIBO  DE  RETIRADA  DE  EDITAL
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0BJETO:  ContrataGao  de  ME/EPP  equiparada  na  forma  da  Lei  para  a  Execucdo de  ObTas  de
Pavimentaedo em  Bloquetes sextavado em ruas do Povoado Vlnte Mil,  Municipio de Carrasco
Bonitono, conforme discriminaedo detalhada no cronograma fisieo financeiro e especifica¢6es
contidas no Edital.

Senhor licitante,
Visande a connuniccicde futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO B0NITono

e essa empresa, solieitamos a Vossa Senhoria que preencha este recibo de entrega de edital e
0       remeta       a       Comissdo       Especial       de       Licita€ao       pelo       enderec:o       eletr6nieo
clDcarrascobonito@aman.com   para   que   possamos   mante-los   afuaifeados   sobre   qualquer
questionamento, esclarecimento ou errata ao Edital.

0
DADOS DA EMPRESA:

RAZAO  SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO  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  91 /2019. TOMADA  DE  PRECO  N°  14/2019.

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 licita¢do acima identificada.
A    PREFEITURA    MUNICIPAL    DE    CARRASCO    BONITO/TO,    n6o    se    responsabiliza     por

comunicae6es a empresa que nao encaminhar este recibo ou prestar informac:6es incorretas no
mesmo.

Carrasco Bonito -TO           de

Assinatura
CARIMBO DO CNPJ

Pra€o Uliss8s Guimardes nQ  loo -Centro  -CEP,  77985-000  -Corrasco  Bontlo  -TO EL

de 20 ' 9 .
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PREAMBULO
A  Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito  - TO,  pessoa juridica  de  direito  p®blico  interno,  com
endereco  na  Prat:a  Ulisses  Guimarc]es,  n°  100,  inscrita  no  CNPJ/MF sob  o  n°  25.064.023/0001-90,
atraves  da  Comissdo  Permanente  de  Licitacdo,  e  de  seu  Pregoeiro  designados  pela  Portaria
01 /2019, de 03/01 /2019, com fundamento na Lei Federal n° 8.666, de 21 /06/ 1993 e suas alterac.6es
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 condiG6es e  normas estabelecidas  pelo presente
Edital,  torna  poblico  para  o  conhecimento dos interessados  a  abertura  do  Processo  Licitat6rio
91 /2019, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR  PRECO POR EMPREITADA GLOBAL,
sob o regime de execu¢do indireta, destinada a selecionar a  melhor proposta para o descrito
na cldusula primeira deste edital, com a abertura da sessdo p6blica para  o recebimento, andlise
e julgamento dos envelopes de documentae6o e proposta relativos ao certame previsto para o
dia   07/01/2020,   as   O8h30min,   no   Setor   de   Llcitacao   da   Prefeitura   Municipal   de   Carrasco
Bonitono, localizado na Praco Ulisses Gulmaraes, n° loo - Centro, Carrasco Bonito/TO.
Os  envelopes  contendo  a  proposta  e  os  documentos  de  habilita€do  serdo  recebidos   no
endere¢o  acima  mencionado,  na  sessdo  poblica  de  processamento  da  Tomada  de  Prec:os,
ap6s o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

1.1         A  presente  licita¢do  tern  por  objeto  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
Contratac:do   de   ME/EPP   equiparada   na   forma   da   Lei   para   a   Execuc:do   de   Obras   de
Pavimentac:do em Bloquetes sextavado em ruas do  Povoado Vinte Mil,  Municipio de Carrasco
Bonito/TO, conforme discriminac:do detalhada no cronograma fisico financeiro e especificac6es
contidas no Edital.
1.2         Tal contratac:do regula-se ao plano de Trabalho e especificae6es contidas no Edital.
1.3         0s  servic:os  deverdo  seguir  rigorosamente  as  orientae6es  do  Projeto,  constituido  de
Plantas,  Mapa  de  localizacdo,  Memorial  Descritivo,  Planilhas  Or¢amentdrias  e  Cronogramas
Fisicos  Financeiros,  todos  fazendo parfe integrantes deste  Edital  no  ANEXO  I  e d  disposic:ao 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 materiais e equipamentos a serem fornecidos serdo os previstos no projeto executivo
ou    similar   que    atendam    ds    especificaG6es    tecnicas,    condicionada    sua    aceitaedo    d
manifestac:do por escrito da Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito -TO  (PMCB-TO).

2.1         A   caracterizac:do   dos   servieos   a   serem   executados,   quanto   a   sua   qualidade   e
quantidade,  bern  como  ds  condic6es  de  sua  contratacao,  encontram-se  discriminados  nos
anexos do presente ato convocat6rio.
2.2         As  empresas  interessadas  deverdo visifar  o  local de  execucdo  dos  servicos,  antes  da
elaboraedo   da   proposta,   de   forma   que   sejam   identificadas,   observadas,   analisadas   e
assinaladas todas as dificuldades e peculjaridades, nQ tocante a execucdo dos servi¢os a serem
contratados.
2.3        A visita tecnica ao local da obra  poderd ser agendada
(tres)   dias   titeis  da   data  de  abertura   da   presente  licitacdo,

ntecedencia de ate 03
a   necessdrio   solicitor   a
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PREFEITURA MUNICIPAL atrav6s da Comissdo Permanente de Licita¢do, o agendamento da visita

por  meio  do  telefone  (63)  3344-1462,  de  20  a  6°  feira  (dias  titeis)  no  hordrio  de  expediente  dos
O8hoomin  ds  12hoomin.

2.4         As empresas interessadas deverdo ter pleno conhecimento dos termos constantes deste
Edital,  dos  condic6es  gerais  e  particulares  do  objeto  da   licitaedo,   n6o  podendo  invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da  correta  formula€do  da  proposta  e
do integral cumprimento do contrato.

3.1          Na  contagem  dos  prazos  neste  Edital,  excluir-se-d  o  dia  de  in`cio  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  inicio  dos  trabalhos  sera  ap6s  homologaedo  e  da  Assinatura  do  Termo
Contratual, a contar da Autorizclcao pcira o infclo dci obra/Ordem de Servi¢o, a ser emitida pelo
Responsdvel T6cnico.
3.3         0 prazo total mdximo para execuc:do dos servicos serd de  120 (Cento e vinte dias) dicis
(conforme o CRONOCRAMA FISICO-FINANCEIRO) e comet:a a contar da autoriza¢do para inieio
da obra a ser emitida pelo responsdvel tecnico, podendo ser prorrogado de acordo com a  Lei
de Licita¢6es.

4.1         Poderdo participar da Tomada de preeo:
4.1.1      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
documentaedo constante no edital.
4.1.2     Empresas enquadradas noregime de Microempresas-MEe 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  Microempresas  e  ou  Empresas  de  Pequeno
Porte ndo serdo credenciadas a  participar do presente processo licitat6rio exceto quando ndo
for  alcanc:ado   o   n®mero   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:

11  -  ndo  houver  urn  m`nimo  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 desenvolvimento economic
a  amplia€do  da  eficiencia  dos politicas  poblicas,  o

cial no dmbito municipal e regional,
`tivo  a  inova€do  tecnol6gica  e  o

tratamento diferenciado e simplificado para as MPEr a Autoridade Competente dard prioridade
de contrata¢do ds MPE que sejam sediadas local ob regionalmente (nessa ordem de prioridade) ,
e que possuam propostas ate 10% (dez por cento) superiores em rela€do ao melhor preGo vdlido.

Art.  47.     Nas  contratac6es  p®blicas  dot  administrac6o  direta   e
indirefa,  autdrquica  e  fundacional,  federal,  estadual  e  municipal,
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deverd ser concedido tratamento diiferenciado e simpnficado para
as  miicroempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  obieti.vando  a
promo¢ao  do  desenvolvimento  econ6mico  e  social  no  dmbito
municipal  e  regional,  a  ampnacdo  da  efieiencia  dos  pomcas
p\:ib"cas  e  o  incentivo  d  inovacdo  tecnol6gica.  (Redacdo  dqdg
oela Lei ComDlementar n°  147, de 2014).

§   3o   0s   beneficios   referidos   no   cciput   deste   artigo   poderdo,
justificadamente, estabelecer a prioridade de contratacdo para as
microempresas e  empresas de  pequeno  porte sediiadas  local  ou
regionalmente, ate o limite de 10% (dez por cento) do rnelhor prec:o
vdiido.  `lncluido  Dela  Lei Comolementar n°  147,  de  2014)

42.1      Entende-se como empresa sediada no local, ciquela que possua registro na cidade de
Carrasco Bonitono.
4.2.2     Entende-se como empresa sediicrda regionalmente, aqueid que possua registro em uma
dos cidades que integram a regido do Bieo do Papagafo.
4.3         Como condiedo de participae6o, em atendimento ao art. 4°, Vll, da Lei n°  10.520/2002,
a empresa deverd declarar, conforme modelo em Anexo, que cumpre plenamente os requisitos
de habintaGdo. Tal declaracdo deverd ser apresentada fora dos envelopes n° 01  e 02,  ap6s a
fase de credenciamento.
4.4           ESTARAO  IMPEDIDOS  DE  PARTICIPAR  RE QUAIQUER  EASE  DO PROCESSO  INTERESSADOS QUE

SE  ENQUADREM  EM  UMA  OU  MAIS  DAS  SITUACOES A SEGUIR:

a.           Estejam constituidas sob a forma de cons6rc.io:
b.           Estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensdo  tempordria  imposta  pela   Prefeitura
Municipal de Carrasco BonitoITO
c.           Sejom,  por qualquer  motivo,  declarcidas inid6neas  para  ncitar ou  firmar contratos  com
6rgdos p`Jbncos  (Federal, Estadual e Munieipol) de acordo com o previsto no inciiso 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  falencid  ou  concordata,  recuperacdo judicial  ou  extrajudieial,
dissoluc:do ou liquidacdo;
e.          Tenham em seu quadro empregados menores de  18 (dezoito)  anos efetuando trabalho
nofurno, perigaso ou insalubre, ou, ainda, empregados com idade superior a  14 (quatorze) anos
efetuando qualquer trabalhc>, salvo na condiedo de aprendiz;
f.             Empresas distintas por meio de urn ®nico representante;
a.           Nos casos de Microempresas ou EPPs, aquelas que se encontrem em uma dos sifuac:6es
previstas no art. 3°, §  4°, da Lei Cornplementar n°.  123/06;
h.           Empresas distiintas que possuam s6cios em comum.
I               Estrangeiras que ndo funcionem no pais.
j.             Os autores do projeto bdsico e executivo pessoa juridiea ou fisica.

4.5        Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, poderd representar mais de uma
empresa junto d Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito -TO, nesta Tomada de PreGos, sob pena
de excfusdo das licitantes representadas.
4.6        A simples apresentaeao da proposta comercial corresponde a indica¢do, por parte da
licitante,  de  que  inexistem  fatos  que  irnpe¢am  a  sua  participaGdo  na  presente  lieitaedo,
eximindo assim a Comissdo Permanente da Licitacdo do disposto no artigo 97 da Lei n° 8.666/93.
4.7         A  entrega  da  proposta  comerctal  impltca  nos  seguintes  compromissos  por  parte  do
ifeitante:
4.7.1      Estar a.ente dos condie6es da licitaedo;
4.72     Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos as documentos apresentados;
4.7.3     Fornecer    quaisquer   informac6es    complementares    solicitadas    pela    Comissdo    de
Licitaede;
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•`,,

ap,=:¥
ESTAD0  D0 TOCANTINS
P R E F E ITU RA M U N IC IPAL D E CAR RASCO B0 N ITO,'TO
CN PJ . 25 064  023t'0001 -90

CPL

Fl.    ?/Proc.No    CR/

4.7.4     Manter,  durante  toda a execucdo do eventual  contrato, em compatibilidade  com  as
obrigac6es por ele assumidas, todas as condi¢6es para habilitagdo exigidas na licitaedo.

5.             DO CREDENCIAMENITO:                                                „

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 licttante poderd vir representado por seu administrador ou por mandatdrio;
5.12.    Somente  serd  admitido  o  credenciamento  de  urn  bnico  representante  para  coda
lieitante;
5.1.3.    0 representante deverd ter poderes para, em nome do ifeitante, praticar todos os atos
relativos  ds  etapas  do  pregdo,  principalmente  para  formular propostas,  apresentar recursos  e
impugnaG6es;
5.1.4.    Os poderes de representacdo deverdo ser demomstrados junto o Pregoeiro por meio de
instrumentos piJbricos ou particulares, observado o seguinte:
5.1.5.    No caso de pessoa que exerce a fune6o de drgdo da empresa  (proprietdrio, dirigente,

e          gc'°nog6enrf' eDt:)'cd#,#st:EaTDeEserftDC#rd de  repr_tante  ou  outro  dacunento  de
identificacdo com foto.
b)             lNSTRUMENTO    DE    CONSTITUICAO    DA    SOCIEDADE    EMPRESARIA    (contrato    social    ou

estatuto), o qual deverd constar os pocleres necessdrios a assunedo de obrigac6es em nome da
pessoa  juridiica.  Se  o  representante  for  s6cio  ndo  detentor  de  poderes  para  isoladamente
formular  propostas  ou   praticar  atos  de  administracao,   os   demais   s6cios   participantes  da
administraedo, conforme dispuser o imstrumento de constituicdo da empresa, deverdo outorgar-
lhe os poderes necessdrios. (Acompclnhcldo de todcis as altercng6es contratuais)

5.1.6.    No caso da empresa ser representada por mandatdrio, o mesmo deverd apresentar os
seguintes documentos:
ci)           C6PIA    DA    CARTEIRA    DE    IDENTIDADE   do    representante    ou    outro    documento    de
identifrea¢do com toto.
b)           lNSTRUMENTO DE MAl\lDATO RESPECTIVO com a firma do outorgante reconhecida. A falta
de dareza quanto aos poderes necessdrios a oferfa de lances impncard a impossibiltdade de o
licitante formul6-los. Recomenda-se, assim, a adocdo do modelo de procuraGao ptiblica.

•               c)            lNSTRUMENTO    DE    CONSTITUICAO    DA    SOCIEDADE    EMPRESARIA    (contrato    social    ou
estatuto) . (Acompanhado de todcis as altera¢6es contratuats)
5.2.        Para a realeacdo do credencidmento, o licitante interessado deverd uttlizar o Termo de
Crec±enc.iamen+o clo ^NEXO 11 (Assinatura Representante Legal Reconhecida Em Carf6rio Oficial)
deste Edital, sob pena de ser indeferido o sou credenciamento.
5.3.       O credenciamento 6 condiedo de participa¢do no certame.
5.4.        Junto ao credenciamento, os interessados ou  seus representantes deverdo  apresentar
uma declaracdo  (modelo no ANEX0111), fora dos envelopes, dando ciencia de que cumprem
plenamente os requ:isitos  de  habilitac:ao.  0 cumprimento dessa  exigencia  6  pre-requisito  para
participac:do no cerfame.
5.5.        Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comerctal e documentac:do serm
representante credenciado deverdo remeter, fora dos envelopes, a declara¢do acima.
5.6.        0  Hcitante  que  n6o  cumprir  as  exigencias  de  representa¢do  ndo  poderd  formular  as
ofertas verbais da  etapa  de  idnces clo certame, valendo,  contudo,  para  todos  os  efeitos,  os
termos  de sua  proposta  escrita.  Igualmente,  o ifeitante  ndo  poderd  praticar quaiduer ato  na
sessdo de realizacdo do certame, como a interposi¢do de recursos.++
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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,  dever6  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.

i FORMA DE APRESENTAC^OYDOS ENVELOPES:

6.1.        Os  envelopes  sercio recebidos  pela  Comissdo  de  Licitac6es,  na  Sala  de  Licitac6es  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 inscricdo:

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

6.2.1.1. REGISTRO COMERCIAl„ no caso de empresa individual;
6.2.1.2. ATO  CONSTITUTIVO,  ESTATUTO  OU  CONTRATO  SOCIAL em  vigor,  devidamente  registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ac:6es, acompanhado
de  documentos  de  eleicao  de seus  administradores;  (Acomponhado  de todos  os  alterac6es
contrdruals)

Pro€ci  Ulisses Guimordes  nQ  loo  `  Cel`tro  .  CEP   77y85.OcO  -Carrasco  8crwto  -TO 4
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6.2.1.3. INSCRI¢AO DO AT0 CONSTITUTIVO no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercfoio;
6.2.1.4. C6PIA  AUTENTICADA  DO  RC  E  CPF  (ou  documento  equivalente)  do(s)  s6cio(s)  legal(ais)
da empresa;
6.2.1.5. Decreto  de  Autorizac:do,  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 INSCRl¢AO NO CADASTRO Nacional de Pessoas Juridicas -CNPJ.
6.2.2.2.CERTIDAO   CONJUNTA   NEGATIVA   DE   DEBITOS,   ou   positiva   com   efeitos   de   negativa,
relativos  a  tributos  federais  e  d  divida  ativa  da  unido,  comprovando  sua  regularidade  com  a
Fazenda  Federal;  conforme  Portaria  Conjunto  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.7S1,e2/ 10/2014.)  httD://wwwreceita.fazenda.aov.br
6.2.2.3. CERTIDAO  NEGATIVA  DE  DivlDA  ATIVA,  de  competencid  da  Secretaria  da  Fazenda  do
Estado, do domieflio ou sede da licitante)  site SEFAZ;
6.2.2.4. CERTIDAO NECATIVA Quanto a Divida Ativa da Fcizenda Munieipal da sede do ifeitante;
6J2.2.5.CERTIDAO  NEGATIVA  -    Prova  de  Regularidade  perante  o  FGTS,  fornecido  pela  Cacka
Econ6mica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.a 8.036, de 11  de mafo de 1990;

(Certificado de Regularidade -CRF)  Podendo ser retITada no site www.cChxa.aov,br.
6.2.2.6. CNDT (CErmD^O  NEGATIVA  DE DfoITOS TRABALHISTA)  httD://www.tst.Ius.br/certidao.

6.2.2.7. CERTIDA0  NECATIVA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  E  INELECIBILIDADE,  emitida  pelo

CNJ.

6.2.2.8.ALVARA  DE  FUNCIONAMENT0  DA  EMPRESA;  prova  de  que  a  empresa  estd  em  plena
atividade,  relatlvo  ao  domicilio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e
compativel com o objeto contratual.
6.2.2.9.As   microempresas   e   empresas   de   pequeno   porte   deverdo   apresentar   toda   a
documentacao exigida para efeitas de reguidn.dade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restriedo.
622.10.             Havendo   alguma   restriedo   na   comprovac;do   da   regularidade   fiscal,   serd
assegurado, ds microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 05  (cinco)  dias Uteis,
cujo termo in.icial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do  certame,   prorrogdveis   por  ieual   perfodo,   a   criterio  da   Administracdo   P®bliea,   para   a
regularizcicdo  da  documentacdo,  pagamento  ou  parcelamento  do  d6bito,  e  emissdo  de
evenfuais certid6es negcitivas ou positivas, com efeito, de certidao negativa, conforme disposto
no Art. 43, § 1 a, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada atraves da lei
no  1 47/2014.

6.2.2.11.             A  ndo  regularieaGao da  documentacdo,  dentro do prazo  previsto,  impncard  na
decadencia  do  direito  a  contrata¢ao,  sem  prejuko  dos  sanc6es  previstas  no  Art.  81,  da  Lei
Federal  n°  8.666„3  e  alterag6es  posteriores,  sendo  facultado  d  Adninistrac:do  convocar  os
ifeitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitagde.

6.2.3.1. BALANCO  PATRIMONIAL  e  demonstrac:6es  contdbeis  do  Oltimo  exercicio,  jd  exigiveis  e
apresentados na forma da Lei Federal n° 6.404/76 e Lei Federal n° 10.406/2002, que comprovem
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a boa situaec]o financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provis6rios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados hd mais de tres meses
da data de apresentaedo da proposta, tomando como base a varia¢do, ocorrida no perfodo,
do indice de Preeos ao Consumidor Amplo -lpcA ou outro indicador que o venha substituir.
6.2.3.1.1.            Se  for  necess6n.a  a  atualizac6o  monetdria  do  Balanco  Patrimonial,  deverd  ser
apresentado,   juntamente    com    os    documentos    em    apreco,    o    memorial    de    c6lculo
correspondente, assinado pelo Contador.
6.2.3.1.2.            As empresas com menos de urn exercicio financeiro devem cumprir a exigencia
deste item  mediante apresentaeao 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   deverao   ser   apresentados
contendo  assinatura  do  representante  legal  da  empresa  proponente  e  do  seu  contador.  A
indicac6o  do  nome  do  contador  e  do  nomero  do  seu  registro  no  Conselho  Regional  de
Contabilidade -CRC -sdo indispensdveis.
6.2.3.2.         Certld6o  Negatlva  de  Falencia  ou  Concordato ou  Execucdo  Patrimonial,  expedida
pelo distribuidor da sede do licitante.

6.2.4.1. Certidao de Registro de Pessoa Jun'dica, 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 habilitac:do
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 ResoluGdo n° 413,  de 27 de Junho
de  1997 do Conselho Federal de Engenhan.a, Arquitetura e Agronomia.
6.2.4.2. Atestado de Vlslta T6cnlca, expedido pelo responsdvel tecnico da prefeitura  municipal,
declarando a licitante ter tomado conhecimento do local da prestag6o dos servicos.
6.2.4.3. A licitante que nao proceder a visita t6cnica deverd entregar declaracao firmada pelo
respons6vel da empresa, de que tern conhecimento do local, condic6es e peculiaridades do
objeto   (Anexo   XIV),   assumindo   assim   inteira   responsabilidade   por   eventuais   constatae6es
posteriores. Ndo serdo aceitas justificativas da licitante alegando desconhecimento da situacdo

;i:i;f.4:ii::TaA'Dn8(T)dDeEe:eAnpt#,SDdrfecEuid£:#:£a6auaceEXReTfDuf8?6dE3;Sfeorv:a:Sc,Do(s)porpessoa
juri'dica de direito pbblico ou privado, comprovando a aptiddo da empresa no desempenho da
atividade pertinente e compativel com o objeto da presente licitaedo, o(s)  qual(is)  poderd(ao)
ser(em)  submetido(s)  a diligencia(s)  nos Termos do lnciso 3° do Artigo 43,  da Lei 8.666/93.

6.2.5.1. Declara¢do De Sujeicdo Ao Edital E De lnexistencia  De  Fatos Supervenientes lmpeditivos
Da Qualifica¢do (ANEXO IV).
6.2.5.2. Declaraedo de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi€do de aprendiz, a partir
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. Declaraedo de Ausencia de Servidor no Quadro de Pessoal (ANEXO Vl)
6.2.5.4. Declaracdo De Recebimento Do Edital De Acordo Com Suas Condi¢6es (ANEXO Vlll).
6.2.5.5. Modelo de Declaraeao de Atendimento a Lei 8.666/93 (ANEXO Xvll).
6.2.5.6.  Modelo  de  Declaracdo  de  ldoneidade  para  Licitar.  ANEXO  Xvlll  -  (Acompcinhado  de
consulta ao portcll do Governo Federal CEIS - Portal do Transparencla).
httD://www.oortaldatransoarencia.aov.br/sancoes/ceis?ordenarpor=nome&direcao=asc
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6.2.6.    Os  documentos  constantes  dos  itens  qualificados  no  envelope  de  documentacdo,
poderdo  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer  processo  de  c6pia  autenticada  por
Tabelido ou por Funciondrio do Municipio.
6.2.7.    Conterrubrica em todas as folhas e assinatura na
6.2.8.      Vir

dltima do responsdvel constituldo;
com  indice,  de  modo  a  nao  conter folhas  soltas,  sem  emendas,

acr6scimos,  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, prejulzo a Administrac:do ou ndo impedirem
a exata compreensao do conteodo.

6.3.        o ENVEiopE Noo2-pRoposIA-DEVERAcoNrER:

6.3.I.    Conter proposta financeira, rubricada em todas  as  pdginas,  numeradas,  e assinada na
Oltima pelo representante legal da empresa, mencionando o pre¢o global para a execu¢do da
obra, objeto desta licitacao,  onde dever6o estar incluidos todos os custos com  material,  m6o-
de-obra, inclusive o BDl,  (impostos, taxas, contribui¢6es sociais, lucro do empreendimento, etc.);
6.3.2.    Conter planilha de quantitativos e custos unitdrios e totais de coda obra;
6.3.3.     Cronograma fisico-financeiro;
6.3.4.    Ser apresentada  em  uma via  em  papel  timbrado  da  licitante,  redigida  em  linguagem
clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas;
6.3.5.    Conter prazo de execuGdo do objeto desta Tomada de Precos ndo superior a  180 (cento
e oitenta) dias corn.dos, a contar da data da Emissao da Ordem de Servi¢o;
6.3.6.     Conter declara¢do de que o licitante examinou os elementos fornecidos pela PREFEITURA
DE CARRASCO BONITO, ndo havendo nenhuma dovida sobre os trabalhos a executor;
6.3.7.    Conter prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar
da data de sua aberfura;
6.3.8.    Conter declaraGdo de garantia dos obras executadas,  ndo inferior a 05  (cinco)  anos, a
contar do Recebimento Definitivo da obra;
6.3.?.    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;
6.3.10.  Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem ds exigencias do presente Edital
e seus ANEXOS, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento;
6.3.11.  Informar  Agencia,  Banco  e  o  N°.  DA  CONTA  BANCARIA,  com  titularidade  da  Empresa
CONTRATADA.

6.3.12.  Os   Licitantes   deverdo   apresentar   as   propostas   em   envelopes   ndo   transparentes
impressas.
6.3.13.  A  apresentacao da proposta implicard na plena aceitacao, por parte do licitante, das
condi¢6es estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.

7.DA DE MICROEMPRESAS i EMPRl:SAS DE PEQUENO TORTE:

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
apresenta¢do do referido documento produzird o entendimento de que ndo se trata, a empresa
licitante, de ME ou EPP, decaindo da condiedo de benefici6ria da Lei Complementar n° 123/06.
7.2.        Declarae6o, 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,  ontes  e  separadamente  dos  envelopes  (Proposta  de  Prec:o  e  Documentos  de
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Habilita¢C]o)   exigidos  nesta  licitacdc>,  pelas  empresas  que  pretenderem  se  beneficiar  nesta
licitacdo do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nol 23 de 2006.
7.4.        A  ndo  entrega  da  Declaracao  de  enquadramento  do  subitem  5.8.1.  indicard  que  a
licitante optou por ndo utilizar os benefieios 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, i juLCAMENIO DA DOcuRAENTA€ao

8.1.        No dia e local indicados neste Edital, na presenca dos Licitantes ou seus representantes,
a   Comissdo  de   Licitaedo,   iniciard   os   trabalhos,   examinando   os   documentos  contidos   no
envelope  de  n°  01   -  Habilitac:do,  que  serdo  examinados  e  rubricados  pelos  membros  da
Comissdo Permanente de Licitacdo, bern como pelos proponentes ou seus representantes.
8.2.         Os   documentos   de   habilitacao   serdo   analisados   pela   Comissclo   Permanente   de
Licitacdo ou  por tecnico requisitado pela mesma  (se for o caso.  A  Comissao poderd tambem,
segundo as circunst6ncias, fazer a conferencia e apreciacdo dos documentos de habilitacdo
em sessdo interna em data posterior a da sess6o do recebimento ficando consignado em Ata,
a  data  da  sessdo  para  divulgaedo  do  resultado  do julgamento  da  habilitaGdo,  onde  ser6o
franqueados os documentos para andlise dos participantes interessados.
8.3.         E  facultada  a  Comissdo  ou  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da  licitac:do,  a
promoGdo  de  diligencia  destinada a esclarecer ou a  complementar a instrucdo do  processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informaeao que deveria constar originariamente
da proposta.
8.4.         Os  envelopes  "Proposta  comercial"  dos  proponentes  julgadas  "inabilitadas"  ficardo  d
disposiedo 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.         Serd  inabilitada  da  presente  licitacao  a  Proponente  que  ndo  preencher  os  requisitos
constontes deste Edital.
8.6.         A  inabilitacdo  do  licitante  imporfa  preclusdo  do  seu  direito  de  participar  das  fases
subsequentes;
8.7.         Ultrapassada a fase de  habilitaeao e aberta ds propostas ndo cabem  desclassificd-las
por  motivo  relacionado  com  a  habilitacdo,  salvo  em  razc]o  de  fatos  supervenientes  ou  s6
conhecido ap6s o julgamento.
8.8.         Ap6s  a  fase  de  habilitacdo  nao  cabe  desistencia  de  proposta,  salvo  por  motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo.
8.9.         Quando    todos    os    licitantes    forem    inabilitados    ou    todas    as    propostas    forem
desclassificadas, a Administrac:do poderd fixar aos licitantes o prazo de 8  (oito)  dias Uteis para a
apresenta¢Cio de  nova  documentac:ao ou  de outras  propostas,  escoimadas dos  causas  que
resultaram na sua inabilitac6o ou desclassificaedo.

9.    DA ABERTijRAT AVALIA€AO i juLGAmENTO DA PR6posTA coMERciAL

9.1.         Na  elaboraedo  da  Proposta  Comercial,  as  licitantes  deverdo  considerar  as  seguintes
condie6es:
9.2.        A  proposta de pre€o dever6 ser apresentada em  1  (uma)  via,  com  todas suas pdginas
impressas   em   papel   timbrado   do   licitante,   ou   que   possua   sua   identificac: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.
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?21.    Juntamente com a Proposta de Prego (dentro do envelope n° 2), a emDresa dever6 sob
p.na d. lnatmaf do. apresontcir as FHcrinhos de execu¢do da obra em arquivo Excel podeirdo
ser disponib"ieadas em midids digitais como pendrive ou Cd.
9.3.        Decidracao de que no preco proposto para a execu€do dos servl¢os, de acorclo com
os projetos e especificac6es que fazem  parte integrante deste Edital, jd estdo inclusas todas e
quaiisquer  despesas  com   materiais,  equipamentos  e  ferramentas,   moo-de-obra,   encargos
trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a drgdos p`:ibricos, emolumentos,  enfim,  quaisquer
despesas necessdrias para a reatiza¢do dos servi¢os,  constituindo assim, a  Onica remunercicdo

ppela presta¢do dos servic:os, conforme Carta -Proposta  (anexo Xll);
•.4.        Tor  valtidade   ndo   inferior  a   60   (SESSENTA)   dias   corridos,   a   contar  da   data   cla   sua
Apresentcxpdo.
9.5.       Cada ifeitante deve apresentar somente uma proposta comercidl e deverd conter Data,
aassinaturaeidentificacdodasienatdria.
9.6.        A empresa deverd detalharem planilhasa composi€do de todos os sous custos unitdrios.
"Art  7o,  §  2°,  Ire:iso 11,  da Lei  Federal 8.666/93.

9.7.        Ndo serd aceita  proposta enviada via  postal que chegue a Comiss6o  Permanente  de
L€itcicdo, fora do dia e hordrio estl.pulado para a abertura do certame.
?.8.        O Julgamento dos propostas sera realeado em conformidcide com o disposto no inciso I,
ppardgrato  1°, do artigo 45 c/c arfigo 48 da Lei n. 8.666/93, sendo desclassificadas as propostas
que:

A -apresentarem valores unitdrios e/ou global, superiores ao lintite estabelecido, tendcrse como
lirnite estabelecido o or¢amento estimado do servi¢o;

B-  apresentarem pre¢os globais manitestamente inexeqoiveis,  assim considerados aqueles que
ndo venham a ter demonstrada sua vidbilidade atrav6s de documenta€do 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 preeos deverd apresentar os precos compativel com os servicos lieitados
e  discriminados  em  pidnilhas  e  expresso  em  algarismos  fracionados  ate  o  limite  dos  centavos
(duas casas decimais ap6s a virgula).
9.10.     A  proposta  de  pre¢as  deverd  constar  de  oferta  firme  e  precise,  sem  alternativas  de
prec:os ou qualquer outra condiedo que induza o julgamento a tor mats de urn resultado;
9.11.     Uma vez abertos os envelopes, as propostas ser6o tidas como imutdveis e acabadas, ndo
sendo admitidas quaisquer providencids posteriores tendentes a sonar falhas ou omiss6es que as
ofertas apresentarem em relacdo ds exigencias e formalidades previstas neste Edital.
9.12.      As  Propostas serao rubricadas, examinadas pelos membros da Comissdo de  Licitacdo e
calocadas d disposicdo dos  Licitantes presentes para tamb6m apreciarem, em segulda serdo
classificadas em ordem crescente de valores.
9.13.     No    caso   de    empate   entre   duas   ou    mais    propostas,    a   classificacdo   se    ford,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato pi:iblico, que sera realizado na pr6pria sessdo, ou em outra
data designada pela Comissdo, para quais todas as licitantes habilitadas serdo convocadas.
9.14.     Se  o  julgamento  n6o  ocorrer  logo  ap6s  a  abertura  dos  envelopes,  a  Comissdo  de
Li.citacdo drlvulgard a resultado da ifeitac:do, por meio de publiea€do no Didrio ofieidl.
?.15.     A apresentacdo da proposta implicard na plena aceita¢do, por pcirte do ricitante, dos
condiG6es estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.
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•.16.     De  coda  reunido  sera  lavrada  ata  circunstanciada  dos  fatos  relevantes,  a  qual  serd
subscrita pela Comissdo Permanente de Licita¢6o e pelos representantes dos licitantes presentes.
?.17.      Para efeito dej.ulgamento, esta licitacclo e do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sendo que a
licita¢do serd processada e julgada com observdncia aos artigos 43 e 44 da Lein°8.666/93 e suas
alterac:6es.
?.18.      A Comissdo permanente de Licitacdo declarard como a  LICITANTE VENCEDORA, aquela
de menor valor global para o objeto licitado, postos em mapa comparativo de valores;
9.19.     A  adjudica€ao  e  a  homologac6o  deste  certame  sdo  de  competencia  do  Prefeito
Municipal de Carrasco Bonito/TO.
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  d  devida
homologacdo e adjudicacdo.

10.  DA EXFCUCAO DO CONTRATO `

10.1.      O inieio da obra somente ocorrerd ap6s a emissc]o de Autorizacdo para lnieio de obras,
emitida pelo responsdvel t6cnico da Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO.
10.2.     a  Contrato deverd  ser executado fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  cldusulas
avencadas, respondendo cada qual pelas consequencias de sua inexecuccio total ou parcial.
10.3.      0  contrato,  regulamentado  pelas  instrue6es  constantes  deste  Edital  e  seus  anexos,
decorrem as obrigac:6es, direitos e responsabilidades dos partes relativas ds obras, objeto deste
Edital.

10.4.     0 contrato compreenderd a totalidade da execucdo dos servicos,  objeto deste  Edital,
baseado na relacdo dos pre¢os unitdrios propostos pelo licitante, considerados finais e incluindo
todos os encargos, taxas e bonificac6es.
10.5.      A  contratada  deverd  instalar  e  manter  sem  Onus  para  a   PREFEITURA  DE  CARRASCO
BONITO, no local dos serviGos, os meios necessdrios aos trabalhos de fiscaliza¢do e mediGao.
10.6.      A  participacdo implica a  aceitacao integral  e  irretratdvel dos  termos  deste  Edital,  seus
anexos, projetos e instruc6es, bern como a observdncia dos regulamentos Administrativos e das
normas tecnicas ou especificas aplicdveis ao caso.
10.7.     A contratante ndo pagard indenizacao 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.      Ndo serdo indenizadas pela contratante quaisquer despesas decorrentes de mobiliza€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   a   contratada   o   fornecimento   e   manuteneao   de   urn   "Didrio   de   Obras",
permanentemente disponivel para lanGamento de notas, no local da execucdo dos servi€os.
10.10.   Serdo obrigatoriamente registrados no "Didrio de Obras":

10,11.    PELA  CONTRATADA;

10.11.1.               Todas as suas solicitac:6es a contratante;
10.11.2.               Todos os demais fatos importantes ao desenvolvimento dos servieos.

10.12.    PELA  FISCALIZACAO;
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10.12.1.               Todas    as   definic6es,   solicitac:6es   e   demais   determinac6es    necessdrias   ao
andamento dos servieos.
10.13.   A  contratada  deverd  efetuar  por  sua  conta  todos  os  controles  tecnol6gicos  que  os
servicos, objeto deste Edital, requeiram e a fiscalizacdo julgar necessdrios.
10.14.   A  qualquer  momento,   a  crit6rio  da   fiscalizacdo,   poderd  ser  exigido   aciescimo  do
equipamento minimo previsto.
10.15.   Se a empresa proponente constatar qualquer incompatibilidade de elementos t6cnicos
fornecidos para a execucao dos servicos a serem contratados, deverd comunicar a SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  ADMINISTRACAO,  por  escri.to,  antes  da  assinatura  do  contrato,  sob  pena  de
responsabilidade prevista no art. 618 do C6digo Civil Brasileiro.
10.16.   A  contratada  e  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  execu¢do  ou  de  materiais  empregados,  nos  termos  do  art.  69  da  Lei  n°
8.666193.

11.  DA iNEXEcucAo I REsclsAP Do coNTRAro:     i

11.1.      A inexecuGdo  total  ou  parcial do Contrato enseja sua  rescisdo, com  as consequencias
previstas em Lei, sendo causas de rescisdo do Contrato:
11.1.1.  0 ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificac:6es, projetos ou prazos;
11.1.2.  0 cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificae6es, projetos e prazos;
11.1.3.  A  lentidao  no  seu  cumprimento,  levando  a  presumir a  ndo  conclusdo  da  obra,  ou  do
servico, nos prazos estipulados;
11.1.4.  Atraso injustificado no infcio da obra, servic;o ou fornecimento;
11.1.5.  A   paralisa€do  da   obra,   do  servico  ou  do  fomecimento  sem  justa  causa  e  ptevia
comunicac:do a Administracdo;
11.1.6.  A subcontratac;do total ou parcial do objeto, a associacao do Contratado com outrem,
a  cessdo  ou  transferencia,  total  ou  parcial,  exceto se  permitida,  bern como a  fusao,  cisdo  ou
incorpora¢do, ndo admitidas no edital e no Contrato;
11.1.7.  0   desatendimento   dos   determinac:6es   regulares   da   autoridade   designada   para
acompanhar e fiscalizar a sua execuc:do, assim como as de seus superiores;
11.1.8.  0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo;
11.1...  A decreta¢do de falencia, o pedido de concordata da empresa ou a instauracdo de
insolvencia civil de seus s6cios-diretores;
11.1.10.                A dissolucdo da sociedade;
11.1.11.               A altera¢ao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
a jui'zo da contratante, prejudique a execu¢do do contrato;
11.1.12.                 Raz6es de interesse ptiblico, devidamente justificadas;
11.1.13.               A supressdo, pela contratante, de obras ou servi¢os, acarretando modifica¢do do
valor inicial do contrato, alem do limite permitido neste Edital;
11.I.14.              A nao liberacdo, por parte da contratante, de drea, ou local para execueao da
obra ou servic:o, nos prazos controtuais;
11.I.15.              A  ocorrencia  de  caso  fortuito  ou  de  forca  maior,  regularmente  comprovada,
impeditiva da execucdo contratual.

12.  DAS PENALIDADES:

12.1.     Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administra¢do poderd, garantida a previa
defesa, aplicar as seguintes penas de natureza civil (cldusula penal), compensat6rias dos perdas
e danos  sofridas  pela  Administracdo,  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 serd considerado inexecu¢ao contratual;
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12.1.2.  Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecueclo 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.I.3.  Multa de  10 % (dez por cento)  no caso de inexecucdo total do contrato, cumulada com
a pena de suspensc]o do direito de licitar e o impedimento de contratar com a  Administrac:do
pelo prazo de 02  (dois anos);

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

13.  DOS RECuRSOS:,

13.1.      Dos  atos  praticados  pela  COMISSAO  PERMANENTE  DE  LICITA¢AO,  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  Oteis  a  contar  da  lavratura  da  ata  ou  da  intimacdo  dos  atos.  Os  recursos
relacionados com  a  habilita€do ou inabilitacao do licitante e julgamento dos  propostas terdo
efeito suspensivo.
13.2.     Quolquer  protesto,  lmpugnacao  ou  I.ecurso  a  presente  licitocao,  dever6  ser  dirlgido  a
Comiss6o Permanente de Llcltaeao;
13.3.      Os recursos eventualmente interpostos serdo dirigidos a Assessoria Juridica, por intermedio
da Comissdo Permanente de Licitac:do, a qual poderd reconsiderar sua decisao, no prazo de 5
(cinco)   dias  ®teis  ou,   nesse  mesmo   prazo,  encaminhd-los,   devidamente  informados,   para
apreciaedo  e  decisdo  da  autoridade  superior,  devendo  neste  caso  a  decisdo  ser  proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias I)teis, contado do recebimento do processo.
13.4.      Interposto o recurso, serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugnd-lo no
prazo de 05  (cinco)  dias titeis.
13.5.      Os recursos referentes aos atos de habilitaGdo e julgamento dos propostas terdo efeitos
suspensivos,   podendo   a   autoridade  competente,   motivadamente  e   presentes  raz6es   de
interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficdcia suspensivas aos demais recursos.
13.6.     Ndo sera conhecido o recurso cuja petic:do tenha sido apresentada fora do prazo e/ou
subscrita por procurador ndo habilitado legalmente no processo para responder pela empresa.
13.7.     Nenhum prazo de recurso, representa¢ao 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 serd excluido o dia do inicio e incluido o dia do vencimento.
13.9.      Ndo serdo aceitos recursos ou  contrarraz6es,  atraves de  fac-sinile,  e-mail,  ou  qualquer
outro meio eletr6nico, devendo as razoes ou contrarraz6es recursais ser protocoladas em rrieio
fisico  e  durante  o  hordrio  de  expediente  de  atendimento  ao  pdblico,  perante  a  Comissao
Permanente de Licitacdo e dentro dos prazos legais.
13.10.   Somente serdo Validos os documentos originais.
13.11.   Ndo  Protocolado  na  forma  definida,  o  Pregoeiro  ndo  apreciard  o  teor  dos  citados
memoriais.

14.  CONDICOES DE

14.1.     A contratante pagard d contratada, pelos servi¢os contratados e executados, os precos
integrantes da proposta.
14.2.     0  pagamento  sera  efetuado  em  parcelas,  ocorrendo  sempre  ap6s  a  liberac:do  dos
recursos  financeiros  da  obra  para  o  Municipio  de  Carrasco  Bonito/TO,  e  de  acordo  com  o
cronograma  fl'sico-financeiro  da  obrci,   ocorrendo  sempre   ap6s  o   recebimento  da   fatura
acompanhada da planilha de medi¢ao, aprovada pelo responsdvel pela fiscalizacdo dos obras
pelo Munici'pio.
14.3.     Para  o  efetivo  pagamento,  as  faturas  deverao  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 reten¢6es previdencidrias nos termos da lei que regula a mat6ria.

Proco  Ulisses  Guimar6es  r`°  ICO  -C`+r}tro  -CEP    7798S-OOO  .  Cclric{sco  Bonlto  -TO

RE



xp,¥t:#

®

ESTAD0  DO TOCANTINS
P RE FE ITU RA MU N ICIPAL DE CARRASC0 BON ITO.TO
CNPJ   25 064 023/0001-90

14.5.     Os  precos  poderdo  ser  recompostos  e/ou  reajustados  desde  que  implementadas  as
condic:6es legais. Para fins de cumprimento das alineas  "c" e  "d" do Art. 40 da Lei 8.666/93, serd
adotado  o  indice  Nacional  de  Pre¢os  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  D6bitos  relativos  aos  Tributos  Federais  e  Divida  Ativa  da  Unic]o,  ds  Contribuic6es
Previdencidn.as  e  ds  de  Terceiros  -  lNSS,  Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  -  CRF,  Certid6o
Negativa  de  Debitos junto  ds  Fazendas  Estadual  e  Municipal  e  Certiddo  Negativa  de  Debitos
Trabalhistas. A ndo comprova¢Cio de estar mantendo as condic6es de habilitae6es sujeitard no
ndo pagamento por parte da contratante ate que seja regularizada a situac:do em comento.

Obs.: Quando do pagamento sera 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  emissdo  da  Nota
Fiscal/Fatura.

[5.          DO cRiT£Rio DEACEITAe]LiinDE DOs •PRECOS:-

15.1.     Serdo considerados excessivos,  acarretando a  desclassifica¢do da  proposta,  os  precos
superiores ao valor mdximo or¢ado apresentado nas Planilhas que fazem parfe deste Edital.

16.           DAFISCALIZACAO i RECEBIMENTO DA OBRA

16.1.     Todas  as  etapas  executadas  pela  contratada  serao  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 fiscalizac:do  possa  exercer integralmente  sua
funcdo.
16.2.      0  recebimento  provis6rio  das  obras  sera  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
comunicaGao, por escrito, da CONTRATADA, informando a conclusdo da obra.
16.3.      0 recebimento dos servicos, ap6s sua conclusdo, obedecerd ao disposto nos artigos  73
e 74 da  Lei n° 8.666/93.
16.4.       0   licitante   vencedor  deverd   comparecer  d   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  notificacdo feita  pela  PREFEITURA.  Ap6s a assinatura  do
Contrato  no  prazo  mdximo  de  ate  08  (OITO)  dias  Oteis,  a  CONTRATADA  deverd  entregar  no
Departamento  Contratos  da  Prefeitura  a  Anota¢do  de  Respc>nsabilidade  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 aceita¢ao 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 est6 sujeita, ainda, ds sanc6es indicadas no item  15.4 do Edital.

17.         DAs sANe©Es ,.
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17.1.     0  atraso  injustificado  na  execucao dos  obras sujeitard  a  contratada  a  multa  de  mora
prevista no item  15.4.
17.2.      A   multa   a   que   alude   o   subitem   anterior   nao   impede   que   a   PMCB-TO   rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanc6es previstas neste Edital.
17.3.     A  multa serd descontada dos  pagamentos eventualmente devidos  ou  da  Garantia  de
ExecuGdo do Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
17.4.     Pelo descumprimento total ou parcial da obriga¢ao assumida, sujeita-se a contratada ds
seguintes penalidades previstas nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterac6es, a criterio
da Administraedo:

I  -  multa  de  2%  (dois  por  cento)  do  valor da  etapa  da  obra,  quando  do  primeiro  atraso  em
quaisquer  dos  etapas  da   obra,   previstas   no   cronograma   f`sico-financeiro,   valor  que   serd
descontado dos pagamentos dos 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 inexecuedo
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
Administra€ao, 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 obrigac6o assumida,  nos  termos  do  art. 81  da  Lei
8.666|93.
V  -  Suspensdo  tempordria  de  participa¢do  em  licita¢do  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e
Vl - Declarac:do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Pdblica enquanto

perdurarem  os  motivos determinantes da  punicdo ou ate,  que seja  promovida  a  reabilita¢do,
na forma da lei, perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.
17.5.     As   multas   previstas   poderdo   ser   aplicadas   cumulativamente   ds   penalidades   de
suspensdo  e  declarac:do  de  inidoneidade,  facultada  a  defesa   previa  do  interessado  no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias bteis.
17.6.      O material utilizado e a prestacdo de servi¢os necessdrios a execu€C]o da obra que ndo
estejam  rigorosamente  de  acordo  com  as  especificae6es  contidas  neste  edital,  no  projeto
apresentado e na proposta, caracter.I.zam a inexecu¢do da obrigacdo assumida, sujeitando o
infrator,  caso  ndo  corrija  a  irregularidade  no  prozo  de  5   (cinco)   dias  ®teis,  ds  penalidades
arroladas no subitem  15.4, lv, deste instrumento convocat6rio.
17.7.     Sempre que  ndo houver piejuizos 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 I.ustificado e aceito pela Administracdo, a licitante ficard isenta dos penalidades
mencionadas.
17.?.     A16m   dos   penalidades   citadas,   a   licitante   vencedora   ficard   sujeita,   ainda,   ao
cancelamento de sua inscricdo no Cadastro de Fornecedores da PMCB-TO.
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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 sane5es previstas no art. 81  da Lei Federal de Licita¢6es.

18.          D^ RESCISAO

18.1.      0     ndo     cumprimento     total     ou     parcial     do     cc)ntrato     enseja     sua     rescisdo,
independentemente de notificacdo ou interpelag6o judicial ou extrajudicial, al6m da aplicacdo
dos san¢6es previstas neste Edital e no contrato, na forma do art. 78 da Lei 8.666/93.
18.2.      A criterio da prefeitura caber6 rescisao contratual independentemente de interpelac:do

judicial ou extrajudicial, quando a firma Contratada:
a)           Ndo cumprir quaisquer dos obrigac6es contratuais.
b)           Paralisar os servic:os ou obra, sem justa causa e pr6via comunicac6o d Administragdo.
c)          Sub contratar total ou parcialmente o objeto contratado sem autoriza€ao.
d)           Outros casos previstos na  Lei n°8.666, de 21  dei.unho de  1993.

18.3.     No caso de rescisdo unilateral, por inadimplencia da firma contratada, a mesma caberd
receber o valor dos servicos no limite do que fora executado.
18.4.       Em qualquerdas 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 for¢a da Legisla¢do Trabalhista e da Previdencia Social.

9. DO OBJETO DO CONTRATO      ¥

19.1.     Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:
19.I.1.  Provisoriamente,  pelo fiscal da obra,  em  termo circunstanciado, em at615  (quinze)  dias
da comunicae6o escrita da CONTRATADA;
19.I.2.  Definitivamente, por servidor designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, ap6s decurso do prazo de observaedo, ou de viston.a que comprove a adequac6o do
objeto aos termos contratuais.
1..2.      0 recebimento provis6rio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a etica-profissional, pela perfeita execucdo do Contrato.
19.3.     A Contratante rejeitard no todo ou em parte, obra ou servi¢o, se em desacordo com  o
Contrato.

20.          DA`RESPONSABILIDADE E OBRICACAO

20.1.      A CONTRATADA declarard na data de assinatura do contrato ter pleno conhecimento do
local/dos ruas onde executard a prestaedo de servi¢os de calc:amento em bloquetes de acordo
com   o  objeto   da   licitaedo,   e  suas  condic6es,   reconhecendo  ser  perfeitamente  vidvel   o
cumprimento integral e pontual dos obrigac6es assumidas.
20.2.      A CONTRATADA se obriga:
20.2.1.  Refazer as suas expensas, quaisquer obras e serviGos executados em desobediencia as
normas t6cnicas vigentes;
20.2.2.  A  remover,  ap6s  a  conclusdo  dos  trabalhos,  entulhos,  restos  de  materiais  e  lixos  de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo;
20.2.3.  A   cumprir   e   fazer  cumpn.r  todas   as   Normas   Regulamentadoras   sobre   Medicina   e
Seguranca do Trabalho;
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20.2.4.  A  colocar,  nos  lugares  de  execucdo  dos  obras  ou  servicos,  em  locais  visiveis,  desde  a
instalaedo  do  canteiro,  placas  com  dizeres  e  dimens6es  conforme  modelo  fornecido  pela
CONTRATANTE.

21.1.     As despesas decorrentes da contratacdo serao custeadas pelo orcamento do Municipio
consignadas nas seguintes rubricas:

22.  DO VALOR

22.1.     0  valor  global  estimado  como  referencia   para  o  objeto  desta   Licita¢ao  6  de   R$
424.205,60 (Quotrocentos e vinte e quatro mll duzentos e clnco reals e sessento centavos), sendo
esse o preco mdximo que esta Prefeitura se disp6e a pagar pelos servicos contratados.

23.  DA ADJUD|cA€Adx

23.1.      0  Prefeito Municipal de Carrasco Bonito/TO,  a vista  do resultado da  licitaGdo,  proterird
sua decisdo, confirmando o resultado da licitacdo, adjudicando o objeto da licitacdo a licitante
vencedora atrav6s da Comissdo Permanente de Licitacdo;

24. DA'ftoMbLobAcfl

24.1.             Ap6s a Adjudicacdo, o mesmo poderd ser Homologado exclusivamente pelo prefeito
Municipal, momento em que a licitante vencedora sera autorizada a iniciar os servic:os mediante
Autorizacdo de Execu¢do dos Servieos.

25.  DO CONTRATO

25.I.             Ap6s a homologacdo do licitaccio, o licitante vencedor serd 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, aceitar ou retirar o contrato, dentro
do prazo estabelecido no subitem acima,  caracteriza o descumprimento total da obrigaedo,
sujeitando-o ds penalidades da legislaGdo vigente.
25.3.             Do contrato regulado pelas disposic6es deste Edital, decorrem as obrigac6es, direitos
e responsabilidades dos partes relativas aos servicos ou obra objeto desta licitacdo.
25.4.      Mediante  Termo  Aditivo  aprovado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito  -  TO

poderdo  ser  efetuados  acr6scimos  ou  supress6es  que  se  fizerem  nos  servi¢os  ate  os  limites
estabelecidos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
25.5.     A  licitante  nao  poderd €ub-contratar total ou  parcialmente  o  objeto contratado,  sem
anuencia da Prefeitura.
25.6.     As  alterac:6es  do  valor  do  Contrato  decorrentes  de  modifica¢6es  de  quantitativos  e
qualitativos, bern como as prorrogac:6es de prazQs serao formalizadas por lavratura de Termos
Aditivos, os quais deverao ser aprovados pelo Prefeito Municipal de Carrasco Bonito -TO.
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25.7.              A  Prefeitijra  Municipal  de  Carrasco  Bonito  -TO  se  reserva  o  direito  de  paralisar  ou
suspender em qualquer tempo a execucao dos servicos mediante pagamento Onico e exclusivo
dos servicos jd realizados.

26.  REAJuSTAMENTO DOSPRECOS      A

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

27.  DA ANULAC^O E DA REVOGACAO

a

®

27.1.     Por   raz6es   de   interesse   pbblico,   decorrente   de   fato   superveniente   devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administracao poderd revogar
a presente licita¢ao, devendo anuld-la por ilegalidade de ofi'cio ou por provocacdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
27.2.     A  nulidade  do  procedimento  licitat6rio  induz a  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 a ampla defesa.

28.  DAS DISPOSI¢6ES GERAIS

28.1.     A    empresa    contratada    deverd    fornecer   equipamentos    dos    tipos,    tamanhos    e
quantidades   que   venha   a   ser   necessdrio   para   executar  satisfatoriamente   os   servicos.   A
Fiscalizaedo  poderd ordenar a remo¢ao e exigir a substituieao de qualquer equipamento ndo
satisfat6rio.
28.2.     A  qualquer  momento,  devido  a  uma  real  necessidade  levantada  pela  fiscalizacdo,  a
PREFEITURA poderd solicitar a mudanca do Responsdvel Tecnico da Obra.
28.3.     Enquanto durar a execucdo da obra serd obrigat6rio a colocacdo e manutencdo, 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 sinalizacdo da obra durante
o perfodo de execu¢ao.
28.5.     Serdo de inteira responsabilidade da empresa contratada quaisquer danos que venham
ocorrer d  PREFEITURA  ou  a  terceiros,  decorrentes  do  ndo  cumprimento  do  constante  do  item
anterior, ou da pr6pria execu€do dos servicos contratados.
28.6.     Serd  de  inteira  responsabilidade  da  empresa  Contratada  prover  meios  de  seguran¢a
para   os   operdrios,   equipe   de   fiscalizaG6o   e   visitantes   credenciados   pela   PREFEITURA,   no
ambiente onde sera realizado os servi¢os.
28.7.      As normas, manuals, instru¢6es e especificac6es vigentes e as condic6es previstas neste
Edital  e  seus  anexos  deverdo  ser  obedecidas.  Qualquer  alteracdo  na  sistem6tica  por  elas
estabelecidas,   com   a   respectiva   justificativa   t6cnica,   serd   primeiramente   submetida   d
consideraGdo  da  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO  -  TO,  a  quem  caberd  decidir
sobre a orientacdo a ser adotada.
28.8.     A   empresa   contratada   deverd   manter   as   mesmas   condie6es   de   habilitacdo   e
qualifica¢do durante toda execuc6o dos servieos ou obra.
28...     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.
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28.10.   A licitante deverd conservar o obj.eto contratado ate o seu recebimento definitivo.
28.11.   Toda e Qualquer alterac:do do Contrato de Prestaedo de Servieos ocorrerd por meio de
Termo Aditivo.
28.12.   Poderdo ser constituidas comiss6es tecnicas 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 aceita¢C]o
dos  termos  e  condic:6es  nela  inseridas,  por  parfe  dos  proponentes,  bern  como  dos  demais
normas legais que disciplinam a mat6ria.

29.  DAS DISPOSIC6ES FINAIS

2?.1.              Nao serdo considerados os envelopes de Documentos de Habilitacao e de propostas
Comerciais  apresentados  ap6s  o  prazo,  bern  como  aqueles  entregues  a  tempo  em  local
diferente do determinado no predmbulo deste Edital e que ndo tenham chegado a Comissdo
de Licitacdo ate o final do prazo de recebimento estabelecido.
29.2.             A  entrega  dos  envelopes de  Documentos de  Habilitacdo e  de  Propostas de  Prec:o
implica a total sujeieao do licitante aos termos deste Edital e seus anexos.
29.3.             0  representante   do   licitante   presente  ao   ato  de   abertura   dos  inv6lucros  serd
considerado  como  tendo  amplos  poderes  para  tomar  quaisquer  decis6es  sobre  a  licitaGdo,
inclusive quanto a desistencia de interposicdo de recursos.
2?.4.              A Comissao de Licita€do poderd, se considerar necessdrio, solicitor aos licitantes, em
todas as fases da licitac:do, quaisquer esclarecimentos, informa?6es ou dados adicionais, sendo
que tais esclarecimentos nao poderao implicar modificacdo da proposta.
29.5.             No  caso  de eventual  divergencia  entre  este  Edital  e seus  anexos,  prevalecerdo as
disposie6es do Edital.
29.6.              Salvo  expressa  indica¢ao  em  contrdrio,  todos  os  prazos  indicados  neste  Edital  sdo
contados em dias corridos.
29.7.             Caso as datas previstas para a realizacdo de eventos sejam declaradas feriado ou
ponto  facultativo,  e  nclo  havendo  retificacdo  de  convocac:do,  aqueles  eventos  deverdo  ser
realizados no primeiro dia dtil 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
licita¢do, mediante publica¢ao na  lmprensa Oficial e Particular, respeitado o prazo minimo de
15  (Quinze)  dias  entre  a  data  de  publica¢do  e  a  de  apresentacdo  dos  documentos  de
habilitacdo e propostas.
29.9.              Todos os licitantes devem se submeter a legislacdo brasileira, tanto no que se refere
d licitacdo, quanto ds normas que regulardo o contrato que vier a ser firmado.
29.10.            Para  dirimir  quaisquer  dovidas  ou  quest6es  relacionadas  com  esta  licita¢do,  fica
eleito o foro da Comarco de Augustin6polis, Estado do Tocantins.
29.11.            Os casos omissos no presente Edital serdo resolvidos no de acordo com as disposic6es
da  Lei  Federal  n°  8.666/1993  e  dos  demais  diplomas  legais  aplicdveis  pela,  e  tamb6m  pela
Comissdo de Licita€do.
29.12.            Sdo parfes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:

ANEXOS QUE INTEGRAM 0 EDITAl
ANEXO  I Termo De Refetencia
ANEXO  11 Termo De Credenciamento;
ANEXO  Ill Declaracdo De Cumprimento Dos Reauisitos De Habilitac6o
ANEXO  IV Declara¢ao  De  Sujeiedo  Ao  Edital  E  De  lnexistencia  De  Fatos  Supervenientes

lmDeditivos Da Qualificacdo
ANEXO V Declaracdo De Ndo Empreaa Menor
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ANEXO  Vl Declaracdo De Ausencia De Servidor No Quadro De Pessoal
ANEXO  Vll Declaracdo De Recebimento Do Edital De Acordo Com Suas Condic6es
ANEXO  VIIl Cronoarama Fisico Financeiro
ANEXO  IX PlanilhaorcamenTaiia
ANEXO  X Memorial Descritivo
ANEXO  Xl Proieto Bdsicos/Arauitet6nicos
ANEXO  Xll Modelo de ProDosta Comercial
ANEXO  Xlll Modelo De Declaraedo De Pleno Conhecimento Dos Locais E De SuasCondic6es

ANEXO  XIV Modelo Atestado De Visita
ANEXO  XV Modelo De Procuracdo
ANEXO  XVI Minuta Do Contrato
ANEXO  XVII Modelo de Declaracdo de Atendimento d Lei 8.666/93
ANEXO  XVIII Modelo de Declaracdo de ldoneidade Dora licitar

cO.  FORO

30.I.         As quest6es decorrentes da execuc:do deste lnstrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente,  sercio processadas e julgadas no Foro da  Cidade de Augustin6polis -TO,
com exclusdo e renoncia de qualquer outro, por mais privilegiado que sej.a.

Carrasco Bonito -TO,11  de Dezembro de 2019.

)`..  s  '`;`JEAN  D JOS
Pi'esldente da CPL -Portario n° 01 /2019
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Licita¢6o Modalidade Tomada de Preco N°.14/2019.
Processo  Licitat6rio  N°. 91 /2019
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1.I.        Considerando  que  as  referidas  vias  a serem  pavimentadas se  encontram  em  situac:do
precdria,  e  tendo  em  vista  o  perfodo  chuvoso  que  se  aproxima,  o  que  prejudica  assim  a
locomogdo  dos  pedestres,  carros,  motocicletas  e  outros  que  por estas  transitam, justifica-se  o
referido processo visando a devida Contratacdo descrita no item 02 deste termo de referencia,
buscando assim  melhorar o  trdfego  nas  ruas supracitadas,  uma  vez que  os servicos que serdo
realizados  proporcionarao  uma  melhoria  de  vida  para  todos  que  destas  fazem  uso,  evitando
assim  os desgastes  de  pecas dos  seus  veieulc>s,  motos  etc,  os lama€ais  que se acumulam  nos
buracos no periodo chuvoso, e a poeira trazl.da pelo tempo seco, o que prejudica a saode dos
moradores que ali se localizam.

2.1          Sele¢Cio  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  "Contratacdo  de  ME/EPp  equiparada  na
forma da Lei para a Execucdo de Obras de Pavimentaedo em Bloquetes sextavado em ruas do
Povoado  Vinte  Mil,  Municipio  de  Carrasco  Bonito/TO,  conforme  projeto,  memorial  descritivo,
cronograma  fisico-financeiro  e  orcamento,  que  sao  partes  integrantes  e  indissocidveis  do

presente processo licitat6rio, independentemente de transcricdo.

a)          A  descriedo  detalhada  da execu¢ao  da  obra  e  dos serviGos  encontra-se  no  memorial
descritivo, na planilha de orc:amento discriminativo, cronograma fisico financeiros, nos proj.etos e
no plano de trabalho.

lTEM UND QTD DESCRICAO SUSCINTA  DO OBJETO VALOR GLOBAL RS(esllmcldo)

01 VB 01 Prestaedo de servieos de Execuc:ao de Obras de RS

Pavimentaedo em Bloquetes sextavado em ruas 424.205,60
do  Povoado  Vinte  Mil,  Municrpio  de  Carrasco
Bonito/TO.

Atene6o Srs. Licitantes>> 0 valor global descrito acima ?(9 valor mdximo em que o Municipio se
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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 administrativo poderd ter sua vigencia prorrogada a criterio exclusivo
do Contratante em observdncia aos ditames do art. 57 da Lei 8.666/93.

7.     DOTER«O DE VISTORIA

A)           A   Vistoria   Previa   deverd   ser  agendada   pela   licitante,   visando   fazer   levantamento
necessdrio ao desenvolvimento dos futuros trabalhos, de modo a ndo incorrer em omiss6es que
jamais  poderao ser alegadas  pela futura  CONTRATADA,  em  favor de  eventuais  pretens6es de
acrescimos de servicos, devendo a visita ser agendada com antecedencia ao recebimento dos
envelopes, pelo telefone  (63) 3344-1462 com a Comissdo permanente de licitaedo.
a)           A vistoria deverd ser realizada por profissional credenciado pela empresa interessada.
C)          A visita t6cnica serd agendada em datas e hordn.os especificos para coda licitante, afim
de preservar o cardter competitivo do certame.

8.     DA JUSTIFICATIVA DA VISTORIA

8.1.        Justifica-se a necessidade da visita de vistoria no local da obra, para a futura contratada
poder tomar conhecimento do local, extensdo territorial e valor a ser gasto para a execu¢do da
reforma,  podendo  assim  elaborar  proposta  de  pre¢os  adequada.  Portanto  a  mesma  tern  o
intuito de dar aos licitantes pleno conhecimento do local de execucdo do objeto desta licita€do,
conforme  explicitados  nos  ac6rddos:  Ac6rdao  234/2015-Plenario,  Ac6rdao  1842/2013-Plendrio,
Ac6rddo  N° 2299/2011-Plendrio  (A Funcao da Vistoria Tecnica e fornecer aos licitantes antes da
elaboracdo de sua proposta de pre¢os, o conhecimento real das 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.

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, aos  11  dias do mes de Dezembro de 2019.

JEAND#NJOS
Presidente da Comissdo de LicitaGdo - PMCB-TO
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TERMO  DE  CREDENCIAMENTO

®
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A (Nome da Empresa) vein credenciar seu representante legal para a participa¢Cio
licitat6rio   da    modalidade   TOMADA   DE   PRECOS   de    n.a    14/2019,   a   ser

na  data  de  ....  de  .........  de  20_,  as  XX:00  horas.
(nome do credenciado), (nacionalidade), (Estado Civil), (Fun¢do ou Cargo)
de identidade n.a
da Fazenda sob o n.a
Complemento:

(SSP/lTEP)/_, inscrito no Cadastrode Pesso
-_, residente e domiciliado d Rua/

Bairro:
dd com base em previsdo contratual desta
Contrato Social, que segue em anexo,

"(trecho    do    contrato    social

Ou  (Se  funciondrio  da  emF
demais atos  pertinentes ao
para  representd-lo, junt
confessor,   transigir,  r
necessdrio para o fiel

Local e data,

uiar  ofer

na Cldu

(assinatura representante legal

o Minist6rio
n.O

tdrio)  Este ato se
do respectivo

res     exigidos     no     Edital)"
e  praticar todos  os

todos  os  poderes
eber  citac:6es,

mais  que  se  fizer

ESTE   DOCUMENTO   DEVERA   SER   REDIGIDO   EM   PAPEL   TIMBRADO   DA   LICITANTE,   COM   NOME,
ENDERECO,  CNPJ  E  INSCRIC6ES  ESTADUAI  E  MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER.
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ANEXO -Ill

DECLARACAO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE  HABILITACAO

(NOME         DA         EMPRESA)
completo)

CPF  no

CNPJ(MF)         n°.        sediada
atrav6s      de      seu

RGNO
Lei, que estd em Situagdo REGULAR perante a
de Garantia de Tempo de Servico - FGTS, be
habilitacdo juridica  para  os fins  previst
ainda, que estd ciente da obrigatori

Municipal, a
atende a

e  CERTA

(assinatura representante legal)
Carimbro da Empresa

0        Sr(a)
s penas da

Social e o Fundo
o edital quanto a

e  Pre€o  n°  14/2019  e

I_I

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

Pioca  ul``,sc?S  Gu;rT`ir6es  ri'3100  -Ceniie      C.EP`   7798S.Oco  -Cotraf;cf,  8cnitc,  .  TO

EL
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Fl._4L&
Proc.No      C?/

ANEXO IV

(EM  pAr>EL TiMBRADo  DA  EMPRESA)

DECLARACAO  DE SUJEICAO  AO  EDITAL  E  DE  INEXISTENCIA  DE  FATOS SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS  DA  QUALIFICAC:AO

PROCESSO  LICITAT6RIO 91 /2019
Tomada de Preco N°  14/2019

A   empresa porfadora  do  CNPJ atraves  de  seu
representante  legal,  declara  sob  as  penas  da  Lei,  que  ate  a  presente  data,  inexiste  fato
superveniente  impeditivo  para sua  habilitac;do no  Processo  Licitat6rio  em  epigrafe  e  que  estd
ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrencias posteriores. Declara tamb6m que cumpre
plenamente todos os requisitos de habilita¢do.
0   signatdrio   da   presente   Sr(a)
proponente   acima   citada,   declara   ainda,   expressamente,   que   se   sujeita   ds   co
estabelecidas  no  edital  de TOMADA  DE  PRECO  Ng  14/2019 em  consideraedo e do
anexos e documentos, que acatard integralmente qualquer decisdo que venha a
pelo licitador quanto d qualificacdo apenas dos proponentes que hajam ate
estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de fornecimento dos
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistencia de fatos su
da  qualificacdo  ou  que  comprometam  a  i

::rr::rr::°rd2:dee:f|:m9::eprLees'eFnet:era';^«

`-.

de da  propon
e junho de

de

impeditivos
rmos  do  Art.  32,

terac6es.

-:.`-:=T-----¥-I:-i

Assinatura e Carimbo (representante legal)

Ptcca  u:,Sfes  Cuirl^Grf:r5  )if?   I(`.0  ,  r  t`,`t!'`  ~  `=Ei'    /`7985-C{}C  -Cf.`riai<o  Bc>n<to  -TO

•EL.

de 2019.
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ANEXO V

(em papel nmbrodc` da proponente)
DECLARACAO  DE  NAO EMPREGA MENOR

PROCESSO  LICITAT6RIO  91 /2019

TOMADA  DE PRECO  N°  14/2019

®

inscrito  no  CNpj  no
intermedio               de               seu                epresrta(

edocpFn°                  .^   \,     Cu
27da  Lei8.666, de21  dejunho                           r   scidop
Nao Emprega Menorde  18                               anos en
ioEmpregaMenordeDeze   sj    s                      \

:s;a::a.OET:r:%a`.REGb,ass?n°as,:::eev

CPL

Fl.    ae
Proc.No      4/

entante a(a)
de  ldentidade  n°
)sto no inciso V do

27 de outubro de  1999,
turno, Perigoso ou lnsalubre

rendiz.

Assinatura e carimbo do CNPJ

Prcicc:  'J'tski  >  Giii\`  oi6es  /`.i   tClo  I  C`i:riro  +  t.-EP    ;7985   f,OC  ,  Co.ras<o  BL ,.-. itc,  -Ti:I

igr
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P R E F E ITU RA M u N ic ipAL D E CAR R,A`SCo 8o rl ITO,To
CNPJ  25 064 023/000?-90

ANEXO Vl

DECLARACAO  DE AUSENCIA  DE SERVIDOR  NO  QUADRO  DE  PESSOAL

A
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito|TO.
MODALIDADE TOMADA  DE  PRECO  14/2019
PROC.  N° 91 /2019

DECLARACAO

NOME      DA      EMPRESA,      pessoa     juridica      de      direito      privado,      inscrita
e      inscric6o      estadual      n°

a                                                                                         bairro
de ., estado de _ CEP

no      CPNJ      no
estabelecida

Municipio
atraves de seu represe

legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitaedo DECLARA,
penas  da  lei,  que  nao  possuem  em  seu  quadro  de  pessoal  servidores
EXEcl/7TVO MUN/C`PAL exercendo func6es t6cnicas, comerciais, de gerencia, admi
tomada de decisao  (inciso Ill, do art. 9° da Lei 8.666/1993).

a que declaramos acima

Local e data,

(assinatura representante legal)

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

Prcsa  Ulissi=3  {->,,ifT:or6e5  ,1€   1C`'/  ,  Cn:`,rc   -CEP    77985-COO  -Cc.u``!sco  Bc;/`„}o  -TO

EL
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ANEXO Vll

DECLARACAO  DE  RECEBIMENTO DO  EDITAL DE ACORDO COM SUAS  CONDICOES

A
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO-TO

PROCESSO  LICITAT6RIO 91 /2019
TOMADA  DE  PRECO  N°.14/2019

DECLARACAO

NOME      DA      EMPRESA,      pessoa      juridica de     direito      privado,      ins
e     inscri€ao     estadual     n°

Municipio  de

CPNJ      no
elecida     a

estado
de                   CEP
conhecimento de todas as 1
como concordo com todos

0 que declaramos acima

Local e data,

mentos,    tenho
presente edital, bern

(assinatura repr legal)

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

Prclco  ul,sscls  Gj;r,or6t;s   .a  10:''  ,  C.Ill,..`  .  C-EP   ,'7S.85,000  -Co:Ills;f)  8o-i:3  `  TO 4
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ANEXO Vlll -C89NOCR^MA ~€isICQ FINANCEIto

CPL

F'.        Car.
proc. NO   ¢/

ANEXO IX - PLANILllA OR€AMENIARIA

Atencao:

A proponente licitante deverd elaborar a planilha orcamentdria espelhando no detalhamento
da planilha orcamentdria, onde nenhum valor unitdn.o ou total de cada item, nem tdo pouco o
valor  global,   poderd   ser  supen.or  ao  valor  global   previsto   na   planilha  disponibilizado   pelo
Municipio. Onde deverd ser elaborada na planilha coluna com o valor unitdn.o 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
determinac6es do Tribunal de Contas da  Unido a proponente licitante que elaborar a planilha
sem lanc:ar o BDl terd sua proposta desclassificada.

ANEXO X - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO Xl -+ROJETOS BASICO/ARQUITETONICOS

Observa¢6o:

Estes    instrumentos    tamb6m    encontram-se    digitalizados    a    disposi¢do    do    licitante    no
Departamento de licitacdo, onde a proponente licitante deverd retirar.

Pfo¢q  'Jlis5rs  G  /ir`or63s  )`:  I OL`  .  Certro  .  CEF   77`}`95-C(}O  -Corrosco  8c,ti(:a  -TO

EL
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Fl.      Clq-
proc. No  a /

ANEXO -Xll

(PAPEL TIMBRADO)
MODELO  DE PROPOSTA COMERCIAL

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

Apresentamos e  submetemos d  aprecia¢do dessa  Comissdo  Permanente de
Proposta  de  Preeos  para  a  CONTRATA¢AO  DE  ME/EPP  EQUIPARADA  NA  FORMA
EXECUCAO  DE  OBRAS  DE  PAVIMENTACAO  EM  BLOQUETES  SEXTAVADO  EM  R
VINTE MIL, MUNIcipIO DE CARRASCO BONITono, em aten¢do aoProcesso
Tomada de  Prec:o  n°  14/2019, assumindo inteira responsabilidade por
que venha a ser verificada na elaboracao

®
que  concordamos  com  todas  as
integral e incondicionalmente.

0 valor total desta proposta e
mesma e dos documentos de
Orcamentdrias.
0  prazo  de  execu¢do
recebimento da Ord
0 prazo de validade
sua apresentacdo.

Declaramos que na execucdo
normas  tecnicas  brasileiras

:ueps:r:o;r`,::n|e::aT,oesa#
disposto

Atenciosa

(Nome da

anexos.

(--------)'
con for

declarando,

no 9 1 /20 1 9 ,

ou  omissdo
os efeitos legais,
submetemo-nos

data de apresenta¢do da
drios  constantes  dos  Planilhas

os  da  data  de

ontados da data de

que  garanta
as especifica¢6es dos
a  qualidade  igual  ou

fiscalizacdo  municipal,  assumindo,
coo dos trabalhos, em atendimento ao

de 2019.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

Plc.€c  Ul.>s€`  Gu;ir`or6es  i`q  loo  .  Cerilro  -CEP   77935-CJO.J  -Conc',cu  Bcii!to      rci

I
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ANEXOS  XIll

MODEl.O DE

CPL

Fl.         C?p
Proc.No    C?/

DE p[EN-a cONHEcimENro DOs LOcAis E DE suAs cONDicaEs

TOMADA DE  PRE¢O  N° 14/2019
PROCESSO  DE LICITACAO  N° 91/2019

SINTESE DO OBJETO:  "Contrata¢do de ME/EPP equiparada na forma da  Lei para a
Obras de  Pavimentacdo'em  Bloquetes sextavado em ruas do Povoado Vinte M
Carrasco  Bonito/TO,  conforme  discriminaedo  detalhada  no  cronogra
especificac6es contidas no Edital.

A Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito

TCo°mm:S::°d:epr:::ennot:4;:o:';'tx€

A Empresa

que   realizou   vistorias   nos   lo
detalhado, verificando to
luz,   forca,   acesso,
condic6es  locais e
ainda, que ac
que Se

E por ser v

atrav6s
Cucdo

dades d
ndo   ple

s para o c
lida a situaG6o e

a de Preco n°  14/2019.

para os devidos fins,
obras,  realizando  urn  exame

analise de solo, capta¢do da dgua,
ento   de   todas   as   informae6es,   dos

dos obrigaG6es  objeto desta  licitaedo, e
se encontra para a realizacdo dos servic:os a

assina a presente declara¢do 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]

PIT):rj  Ul  `+es  G`)imor68S  r,t'   11``')      {:e..l!n)  .  C[P.   77985   )OIJ  I  Car``.s`-<,  EL,     c7  -TC.t #
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ANEXO XIV
MODELO  ATESTADO  DE VISITA

ATESTADO DE VISITA

TOMADA DE  PREC0  N° 14/2019
PROCESS0  DE LICITACAO N° ?1 /2019

SINTESE DO OBJETO: "Contratagdo de ME/EPP equipa
Obras de Pavimentaedo em Bloquetes sextavado er
Carrasco   Bonito/TO,   conforme  discriminacao  detal
especificac:Oes contidas no Edital.

Atesto   que   o   Sr .....
rr°ry:XXXX:XXXXXXXXX:Xxxy:XXX,resri
CNpj   n° .........,   visitou

Descr,t,to:s:,ant:;:r:s::3#

tomou ciencia dos
realizados.

CPL

Fl.         4C)pl.oc.NoC?/

a da Lei para a Execucdo de
)voado  Vinte  Mil,  Municlpio de
ronograma  fi'sico  financeiro  e

na   XXXXX,   SSP/UF,   inscrito   no   CPF

a empresa
s  e  servi€os  conforme  localizado  no  Memorial

de  „ ..........  de  2019.

e seu representante, o  (a)  Sr.  (a)
o terreno, suas instala¢6es, dos obras e servicos a serem

Carrasco Bonito - TO ,........ „  de

CNPJ  NO..".

y:x:x:x:xxxtxxxx:x:xx:x
Cpf  N° XXXXXXXXXXXXXXX

CARGO/FUNCAO
Representante da Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito -TO

Preco  tJII'ji(.s  Gijimoraes  i`9  too  -Cc)J.,1ict  -CEP'  77985.`-t(`0  -Cor`oscc  8or`IIo  .  TO

igr

de 2019.
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ANEXO XV
MODELO DE PROCuRACAO

MODELO DE PROCURA¢AO

TOMADA DE  PRECO  N°  14/2019
PROCESSO DE LICITA¢A0 N° 91 /2019

MODELO DE  PROCURACAO

SINTESE DO 0BJETO: "Contratae6o de ME/EPP
Obras de Pavimentaedo em Bloquetes sextav
Carrasco  Bonito/TO,   conforme  discrimina
especificac6es contidas no Edital".

fa OUTORGANTE: qualificac

OuTORGADO:  Representante

OBJETO: representar a out

PODERES:  Retirar edit

de   habilitacao
ocorrencias,  for
como  assi

a na form
asdo

CPL

Fl.   ,(  ©C,

p,oc:. No    C\'

i para a Execucdo de
Vinte  Mil,  Municipio de

nograma fi'sico   financeiro   e

s a TOMADA DE  PRE¢O  N°  14/2019.

ta¢do e propostas, participar de sess6esp6blicas
ao,    assinar   as   respectivas   atas,   registrar

pugna¢6es,  ihterpor  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.

Outorgante
(firma reconhecida)

Outorgado
(firma reconhecida)

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

Pri?cc!  Uli` `/,.a  GI,;r``(}  6es  .`'1'   t`10  ,  Gen)Io  -CEP    7 /98..3  0`)0  -Co..I.c`.``fj  8L-,,r`?to  -`ro E!
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ANEXO  XVI
TOMADA DE PRECO  N° 14/201 ?

pROcEssO DE iiclTAcao NO .1 ;2Oi 9
CONTRAT0 a             /201.
MINUTA DE CONTRATO

Que   entre   si   fazem   de    urn   lado   como   CONTRATANTE    A
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO/TO,  e  de  outro
lado  como  CONTRATADA  a  Empresa CNPJ  NO

por   seu   representante    abaixo   assinado,
mediante os termos e condi¢6es seguintes:

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO -TO,  atrav6s  do  seu  Gestor  CARLOS  ALBERTO
RODRIGUES  DA  SILVA,  com  sede  na  Praea  Ulisses  Guim
Estado  do  Tocantins,  inscrito  no  CNPJ/MF sob  o  n°  25.
de  CONTRATANTE,   no  final  assinando  e  outro  lad

pessoa juridica de direito priva
inscrita  no  CNpj  n.a  ..

residente e domiciliado na .... „
doravante denominado de  CONTRAT
como pelas condic6es da Licitacdo
pelo presente instrumento e na
na cldusula primeira deste ter

CLAUSULA  PRIMEIRA -

1.I . 0 presente contrat
contratado, descrito na
modalidade Tomcida de

rdes  n°  loo,  Centro,  Carrasco  Bonito,
1-90, doravante denominado
e  de  outro  lado  a  Empresa,
Rua  .„ ......., cidade de

neste  ato  pelo  Sr.

usta
Portador do CPF n.a ...
in firmar o presente contrato, assim

de Tomcidci de Preco n° 14/2019, DECLARAM
reito, ter justo e contratado entre si o descrito

spectivo fundamento e finalidade na consecucdo do objeto
a  segunda,  constante  no  Processo de  Licitacdo  n° 91/2019,  na
n°  14/2019,  regendo-se  pela  Lei  Federal  N.a 8.666/.3  com  sucis

alterclc6es posteriores, leglslacao perllnente, direito ptlbllco, e pelas cldusulas a segulr expressas,
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  pdblicas
concedentes e dos 6rgaos de controle interno e externo e dos Tribunais de contas do Estado e
da  Unido.

CLAUSULA TERCEIRA -DO OBJET0

1.10BJETO: Contrataedo de ME/EPP equiparada na forma da Lei para a Execucdo de Obras de
PavimentaGao em  Bloquetes sextavado em ruas do Povoado Vinte Mil,  Municipio de Carrasco
Bonito/TO,  conforme  projeto,  memorial  descritivo,  cronograma  fisico-financeiro  e  orGamento,

que sdo partes integrantes e indissocidveis do presente processo licitat6rio, independentemente
de transcricdo.

CLAUSULA QUARTA -  DA VICENCIA

4.10  prazo  de  vigencia  do  presente  contrato  e  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

P!o¢c  !ij  isses  Giiimcir6es  i.q   I CO  -C.?t`trc  ~  CEP    7;'985 .C:OO  -CQli c.:`c()  t}or;!<``  -TO 4
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CPLFpl;#_
5.I  A Contratada para a execuc:do do Objeto descrito na Cldusula Segunda deste instrumento
contratual,  cobrard  do  Municipio  o  valor  total  de  RS  .....             „  ( ....... „..)  nos  termos  da

proposta  financeira  apresentada  na  licilaGdo  retro  refericfa  que  iambem  6  parte  integrante
deste instrumento contratiial.

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 dos obras pelo Municipio.
6.2.   Para   o   efetivo   pagamento,   as   faturas   deverdo   se   fazer   acompanhar   da   guia   de
recolhimento dos contribuic6es para o FGTS e o lNSS relativa
6.3.  Ocorrendo atraso  no  pagamento,  os valores serdo
Nacional de Prec:os ao Consumidor -lNPC do per`odo,
Administrac:do compensard a contratada
6.4. Serdo processadas as retenc:6es previ

CLAUSULA SETIMA -DO  PRAZO  DE  EXECU¢

com juros

iregados utilizados na obra.
onetariamente  pelo indice

ue vier a substitul-lo, e a

lei que regula a mat6ria`

®

®

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

CLAUSULA OITAVA -DOS

8.1  A  contratada  deverd

a'
e  vinte)  dias,  ou  conforme  o  memorial

a contar da emissdo da ordem de servic:o,
s impraticdveis, registrados nos di6rios de obras.

materiais  e  executor os  servicos  de  moo  -  de  -  obra  de  1.a
qualidade, de acordo com as orienta€6es t6cnicas do Projeto e discriminac:6es constantes  no
Memorial Descritivo e Planilha de Or¢amento, os quais serdo conferidos e acompanhados pelo
Responsdvel Tecnico do Municipio.

CLAUSULA  NONA  -  ENCARGOS  E  RESPONSABILIDADES  DA  EMPRESA  CONTRATADA

A - Pelos reparos as suas custas de qualquer defeito que se verificar nos servi€os executados.
B  -  Pelos  danos  que  possam  afetar o  Municipio  ou  a  terceiros  em  qualquer  caso,  durante  a
execuedo  dos servicos,  bern como a  reparac:do  oij  indeniza¢do  sem  Onus  ao  Municipio  ou  a
terceiros.
C  -   Pelo  fornecimento  de  todos  os  equipamentos,  mdquinas,  materiais,  mdo  -  de  -  obra,
ferramentas e transportes necessdrios d execue6o da Obra.
D -  Pela supervisdo, direGdo t6cnica e administrativa dos servic:os.
E  -  Pela  admissdo  e/ou  demissao  do  pessoal  necessdrio,  pagamento  de  saldrios  e  Encargos
Sociais correspondentes, inclusive perante a Justiea do Trabalho.
F  -   Pela  obtenedo  I.unto  ds  reparfi¢6es  competentes  de  todas  as  licen€as  necessdrias  a
execu€do dos servicos.
G  -  Pela  permissdo de inspec:do ao local  dos servicos,  pela fiscalizacdo,  em  qualquer tempo  ,
devendo prestar informac6es e esclarecimentc)s solicitados.
H  -  Pelo afastamento de  qualquer empregado,  cuja  permanencio seja julgada inconveniente
pela fiscalizac:do.
I - Pela conservac:ao de toda a area sob sua responsabilidade, ate o recebimento definitivo dos
servieos pelo Municipio.
J  -  Todas  as  despesas  previdencidrias  com  a  obra,  objeto  do  presente  contrato,  serao  de
responsabilidade da contratada

CIAUSULA DECIMA -ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO MUNICIP[O DE  CARRASCO  BONITO.

A - Pela fiscaliza¢do desde o infoio ate o recebimento definitivo da Obra`
B - Pela emissdo da Ordem de Servieo.
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C  -  Pelo  cumprimento  na  forma  e  nas  cor`di¢6es  de  pagamento  estabelecidas  na  cldusula
quarta deste contrato.

CLAUSULA  D€CIMA  PRIMEIRA  -  DAS  PENALIDADES

11.1  A contratada, nao cumprindo as obriga€6es assumidas neste documento ou os preceitos
legais, sofrerd as seguintes penalidades:

I -multa de 0,5 % (meio por cento)  por diade atraso, limi (trinta)  dias, ap6s o qual
serd considerada inexecuc:do 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);
Ill  -multa de  10 %  (dez por cento)  no

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

Observac6o: as in

a               CLAUSULA  D£CIMA SEGUND

12.1  A contratada deverd

contrato, cumulada com a
tratar com a Administrag6o pelo

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

sobre o montante ndo adimplido do contrato.

c6o de Responsabiiidade Tecnica (ART) da obra.

CIAUSULA  DECIMA TERCEIRA

13.1  Nenhuma  modifica¢do  poder6  ser introduzjda  no  obj.eto do  presente  instrumento,  sem  o
consentimento ptevio do Municipio, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais.

CLAUSULA  DECIMA QOARTA

14.1  E  obrigaedo  da  Contrarada  de  manter  duiante  o  perfodo  de  execu€ao  do  objeto  do
presente  contrato,  incompatibilidade  dos  obrigoe6es  por ela  assumidas,  todas  condic:6es  de
habilita€do e qualificagdo exigidas na licitacao modalidade de Tomada de Prec:os N.a  14/2019.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DA RESCISAO

15.1  Este contrato poderd ser rescindido:
15.1.1  Por ato unilateral da AdminisiraGdo, nos casos do lnciso I a Xll e Xvll do art. 78 da Lei Federal

8.666 de 21  de junho de  1993;
15.1.2 Pelas formas determinadas no artigo 79, da  Lei n.a 8.666/93;
15.1.3 Amigdvel,  por acordo entre as partes reduzida a termo no  processo da licitacdo, desde
que hal.a conveniencia Administrativa;
15.1.4 Por mutuo acordo ou conveniencia Administrativa, recebendo a contratada somente pelo
valor dos servicos efetivamente realizados, ndo lhe sendo devido outro a  titulo de indenizacdo
ou qualquer outro titulo, no presente ou futuramente, sob qualquer alegac:do ou fundamento,
15.1.5 Judicialmente, nos termos da legislacdo.
I - A rescisdo deste contrato implicard retencdo de cr6ditos decorrentes da contratacdo, ate o
limite  dos  prejuizos  causados  a  Admir`istra¢do,   bern  como  as  assune6es  de  servic:os  pela
CONTRATANTE na forma que a mesrna determinar.

CLAUSUIA DECIMA SEXTA -DO REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Plc}(cl  U'i.`jsi.r`  r)`nil`o'6es  1`:    loo  -C c.r`.to  -CEP    779}1::   `1;)i)  -C`c.  ru:tco  r,c;i`,lto  -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  do  cctntrato,  requerido  pela  contratada,  desde
que suficientemente comprovado, de forma documental, o deseq`jilibrio contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -DAS  DOTA¢OES OR¢AMENTARIAS

17.1   As  despesas  decorrentes  da  contratacdo  oriunda  desta  licitacdo  correrdo  d  conta  dos
recursos do Orcamento Municipal vigente:

•    ..i..i.i..i.i --....=  ..-.-...--..  I       .-.--.

¢AO Apll.CA

8P

''  ''1
®

til`.1`,`ft..S

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

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

CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES  DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO
Contratante

CONTRATADO

Plo:a  Lrls.cos  Ciuiro.6es  n€   1`10  ,  C``Iilrc`  -CEr`    77`;85.COO  -Cc{frc`:,`/j  Boliito  .  TO
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MODELO DE  DECLARACAO DE ATENDIMENTO A LEI 8.666/93;

TOMADA DE  PRECO  N°  14/2019
PROCESS0  DE LICITACAO  N° 91/2019

SINTESE  DO  OBJETO:  SINTESE  DO  OBJETO:  .'Contratagdo  de  ME/EPP  equiparada  na  forma  da  Lei
para  a  Execl/coo de Obras de  Pavimentacdo em  Bloquetes sextavado em ruas do  Povoado
Vinte Mil, Municipio de Carrasco Bonito/TO."

(nome da empresa), CPF/CNPJ n° XXXXXXXXX, por interm6dio de seu representante  legal  o(a)

Sr(a).  (nome do representante), porfador(a)  da Carteira de ldentidade n° .XXXXX declara sob

as penas da lei, que o processo licitat6rio n°. 91/2019, Tomada de Precos n°.14/201 ?, efetuado

para  Contratacdo  de  ME/EPP  equiparada  na  forma  da  Lei  para  a  Execucdo  de  Obras  de
Pavimentacdo em  Bloquetes sextavado em ruas do Povoado Vinte Mil, Municrpio de Carrasco

Bonito/TO, conforme discriminacdo detalhada no cronograma fisico financeiro e especifica¢6es

contidas  no  Edital,  que  sdo  partes integrantes e indissocidveis do  presente  processo  licitat6rio,

independentemente  de  transcricdo"„  atendeu    a    todos    os    dispositivos    constantes    na

legislac:ao  em  vigor  em especial a Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterac:6es posteriores, inclusive

quanto ao principio da publicidade.

Local e data.

Assinatura do responsdvel pela empresa
Nome do responsdvel pela empresa

P/c:c(I   u:`s`stn  Guimo(6es  I`i'  1C(,'  .  Ce!1tm  -C€F    }:'98.?   r,(,`11      C(  r.asc£\  Son;{o  -I.a
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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  dQ  TOMADA  DE  PRECOS  N°  14/2019,  que  a  empresa
ndo foi declarada lNIDONEA para licitar ou contratar com a Administra€do

Publica  Federal,  Estadual e/ou  Municipal,  nos termos do inciso lv, do artigo 87 da  Lei  Federal  n°
8.666/93   e   alterac:6es   posteriores,   bern   como   que   comunicarei   qualquer  fato   ou   evento
superveniente  d  entrega  dos  documentos  de  habilitac;ao  que  venha  alterar a  atual  situac6o
quanto a capacidade juridica, tecnica, regularidade fiscal e idoneidade econ6mico-financeira.

Local e Data

(assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa)
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