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REciro  DE  RETiRADA  DE  EDITAL
PREGAO  PRESENCIAL S.R.P -N°. 07/202o

PROCESSO LICITAT6RIO  19/2020

0BJETO: Contrataedo de empresa visando registro de pre¢os para futura e parcelada prestcxpao
de  servic:os  de  horas  de  mdquinas  dos  tipos  (trator  de  esteira,  escavadeira  hidrduliea,  pd
carregadeira,  caminhdo  bascuidnte  entre outros),  para  atender as  necessidades  de  diversos
setores do mun.icfpio. Conforme as Especificcxp6es Coustantes no Edital e Seus Anexos.
Senhor lieitante,

Visando a comunicacco futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO„O
e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria que preencha este recibo de entrega de edital e
o rerneta d Comissdo Especial de Licitacdo pete fax (63) 3344-1462 ou pelo endere¢o eletr6nico
clDcarrascobonito@amail.com   para   que   possamos   mante-los   atualeados   sobre   qualquer
questionamento, esclarecimento ou errata ao Edital.

Receb.i  c6p.ia  clo  EDIT^L  cle  REGISTRO  DE  PRECOS  DO  PREGAO  PRESENCIAL  S.R.P.  N°  07|2020,
PROCESSO N°  19|202o.

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  LICITATORIO  19/2020.  PREGAO  PRESENCIAL S.R.P 07/2020.

DADOS  DO  RESPONSAVEL PELA  RETIRADA  DO  EDITAL:

NOME:

CPF: RG:
ENDEREC:O          COMPLETO: RUA:

CIDADE: ESTADO:                           CEP:

ELEFONE: E-MAIL:

Recebi(emos) c6pia do instrumento convocat6rio da licitaedo acima identificada.
A Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, ndo se responsabilizard por comunicac:6es

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

Carrasco Bonito - TO _ de

Assinatura
CARIMBO DO CNPJ

de 2020.

Praca UIlsses Culmardes, n° loo -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
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1.1.        A  prefeitura Mun.idpal de carrasco Bonito -TO, pessoajuridica de direito p\:iblico interno,
com endereco na Praca Ulisses Guimarcies, n°  100, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.064.023/0001 -
90, atrav6s da Comissdo Permanente de Licitac:do, e de seu Pregoeiro designados pela Portaria
022/2020,  de  17/02/2020,  torna  poblico  para  o  conhecimento  dos  interessados  a  abertura  do
PROCESSO  LICITAT6RIO  19/2020,  ra  modalidacle  PREGAO  PRESENCIAL  S.R.P  07/2020,  conforme

descrito  neste  Edital  e seus  Anexos, com  a  abertura  da  sessao  pdbtica  para o julgamento  dos
propostas  de  prec:os  e  dos  documentos  de  habi"tcxp6o  previsto  para  o  did   13/03/2020,  ds
09hoomin, no Setor de Licitaedo, localizado na Prat:a Ulisses Guimardes, n° 100 -Centro, Carrasco
BBonitono.  A  presente  licitaGao sera  regida  integralmente,  pela  Lei  Federal  n.10.520/2002 e  o
DDecreto Federal n° 3.555/2000, pela Lei Complementar n°  123, de  14 de dezembro de 2006 e Lei
Complementar  n°  147,  de  7  de  Agosto  de  2014,  com  apltcacdo  subsididria  da  Lei  Federal  n°
8.666/93 e suas alterae6es,  bern como do  Decreto Municipal n° 063/2013  (que  Reguidmenta a
Modalidade  de  Licitac:do  denominada  Pregdo),  e,  do  Decreto  Munieipal  n°  043/2016  que
regulamenta o sistema de registro de preGo e  tamb6m pela a legislacdo correidta e ainda, pelas
condic;6es e normas estabelecidas pelo presente Edital.
12.        Esclarecimentos  e  informaG6es  relativas  a  esta  ifeitagdo  serdo  obtidas  na  Prefeitura
Municipal      de      Carrasco      Bonito      -      TO,      de      08      ds      12      horas,      ou      via      e-rrail:
clDcarrascobonito@amail.com.
1.3.        Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitac6o serdo recebidos no
endereGo  mencionados  neste  preambulo,  na  sessdo  pbbnca  de  processamento  do  Pregdo
Presencial,  ap6s  o  credenciamento  dos  interessados  que  se  apresentarem  para  participar do
certane.

2.1         A  presente  licitac6o  tern  por  objeto  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
ContrataGao  de  empresa  visando  registro  de  prec;os  para  futura  e  parcelada  presta¢do  de
serviGos   de   horas   de   mdquinas   dos   tipos   (trator   de   esteira,   escavadeira   hidrdulica,   pd
carregadeira,  caminhdo  basculante entre outros),  para  atender as  necessidades  de  diversos
setores do municlpio, do tipo menor preGo por item, para atender as necessidades de diversos
setores do municipio, de acordo com as condic6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
2.2         AS Quantidades constantes do anexo I sao estimativas, ndo se obrigando a Administrac:do
pela contrataeao na sua totalidade.
2.3         Face  ao  disposto  no  Art.  65,  §  1°,  da  Lei  Federal  n.  8.666/93,  em  sua  atual  redac:do,  as
Quantidades de que trata o item anterior poderao sofrer actescimos ou supress6es de ate 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro de Pre¢os.
2.4   0s interessados e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocat6rio e tiverem
interesse  de  participar do  certame,  se  obrigam  a  acompanhar as  publicaG6es  referentes  ao
processo   e   as   publicac6es   no   Didrio   Oficial   do   Municrpio   e   no   Didrio   Oficial   do   Estado"TOCANTINS", quando for o caso, com vistas a possiveis alterac6es e avisos.

Praca UIlsses Culmcirdes, n° loo -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
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3.1         A  participaGdo  na  presente  licitac6o  se  efetivard  mediante  a  apresentac:do  na  data,
hordrio  e  local  expressamente  indicado  no  predmbulo  deste  Edital,  (ENVELOPE  N°  1 ),  Proposta
de   Preeos  e   (ENVELOPE  N°  2)   dos   Documentos  de   Habilitac:ao,   endereGadas  a   Comissdo
Permanente de Licitacdo
3.2         Poderdo participar deste pregao exclusivamente, microempresas, empresas de pequeno
porte, os interessados devem ser pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitacdo,  conforme  disposto  nos  respectivos  atos  constitutivos,  que  atenderem  a  todas  as
exigencias, inclusive quanto d documentaeao, constantes deste Edital e seus Anexos.
3.3         N6o serd admitido o envio da documentac:do ou propostas atraves de correio eletr6nico
ou  sistemas similares e  nenhuma responsabilidade caberd a  PREFEITURA  DE CARRASCO  BONITO

sobre dbvidas posteriores ou cobranc:a de servic:os extras,  por motivo de ndo atendimento dos
licitantes a este subitem.
3.4          As  empresas  licitantes  se  obrigam  a  acompanhar  as  publica¢6es  no  Didrio  Oficial  do
Munici'pio, do Estado, da  Uniao e em  Jornais, quando for o caso,  ndo sendo aceitas quaisquer
alegac6es de desconhecimento das informac:6es, atos e decis6es relativas a presente licitacdo.
3.5         Ndo serao autenticados documentos no ato da abertura da licitac:do.

3.6         Nao poderao parficipar desta licitoc6o os lnteresscidos:
3.6.1      Proibidos  de  participar de  licitaG6es  e  celebrar contratos  administrativos,  na  forma  da
legislac:do vigente;
3.6.2     Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citac:6o e responder administrativa ou judicialmente;
3.6.3      Que se enquadrem nas vedae6es previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de  1993;
3.6.4     Que    estejam    sob    falencia,    em    recuperac:ao   judicial    ou    extrajudicial,    concurso
de credores, concordata ou insolvencia, em processo de dissolu€do ou liquida¢do;
3.6.5      Entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio;
3.7         Como  condic:ao  para  participa¢do  no  Pregdo,  a  licitante  deverd  firmas  as  seguintes
declaraG6es:
3.7.1      Que cumpre os requisitos estabelecidos no arfigo 3° da Lei complementar n° 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49:
3.7.2     Que estd  ciente  e concorda  com  as  condic:6es  contidas  no  Edital  e seus  anexos,  bern
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;
3.7.3     Que    inexistem    fatos    impeditivos    para    sua    habilitacdo    no    certame,    ciente    da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posten.ores;
3.7.4     Que ndo emprega  menor de  18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega  menor de  16  anos,  salvo  menor,  a  parfir de  14  anos,  na  condicdo  de  aprendiz,  nos
termos do artigo 7°, Xxxlll, da Constitui¢do;

4.    DAADESAO I DA VALIDADE JSTRO DE  PRE

4.1          0s  pre¢os  registrados  por  forGa  deste  processo  terd  validade  de  12  (DOZE)  meses,  a
contar  da  data  da  publicacdo  da  Ata  de  Registro  de  Precos.  A  ata  de  registro  de  prec:os,
durante sua  validade,  poderd ser utilizada  por qualquer 6rgdo ou entidade da  administrac6o
poblica  que   ndo  tenha  participado  do  certame  licitat6rio,   mediante  anuencia  do  6rgdo
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condie6es e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de  1993, e no Decreto Municipal 043, do dia
23 de maio de 2016.
4.2         Caberd   ao  fornecedor  beneficidrio   da   Ata   de   Registro  de   Precos,   observadas   as
condie6es nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo da prestacdo dos servicos, desde

Praca Ulisses Cuimclr6es, n° loo -CEP: 77.985-000 -fone: (63) 3344-1462
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que  esta  prestaeao  ndo  preiudique  as  obrigacoes  anteriormente  assumidas  com  o  6rgc:io
gerenciador e drgdos participantes.
4.3        As contrataG6es adicionais a que se refere este item ndo poder6o exceder, por drgeio ou
entidade,  a  100%  (cem  por cento)  dos  quantitativos  dos  itens  do  instrumento  convocat6rio  e
registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciicrdor e drgdos partlicipantes.
4.4         As ades6es a aha de registro de precos s6o nmitadas, na totandade, ao mdximo quinfuplo
do quantitativo de coda item registrado na ata de registro de prec:os para o Ofgdo gerenciador
e  6rgdos  participantes,  independentemente  do  nbmero  de  6rgdos  ndo  participantes  que
eventualmente aderirem.
4.5        Ao 6rgao ndo participante que aderir a aha competem os atas relativos a cobTan¢a do
cumprimento  pete  fornecedor  dos  obrigac6es  contratualmente  assumidas  e  a  ap"cacao,
observada   a  ampla  defesa  e   o  contradit6rio,   de  evenfuais  penalidades  decorrentes  do
descumprimento   de   cldusulas   contratuais,   em   relacdo   as   suas   pr6prias   contratac6es,
informando as ocorrencids ao 6rgdo gerenciador.
4.6         Ap6s a autorizaedo do 6rgdo gerenciador, o 6rg6o ndo  participante deverd efetivar a
contrataedo soncitada em ate  (90)  noventa dias,  observado  o  prazo de validade da  Ata  cle
Registro de Pre¢os.
4.7        Caberd ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justifieadamente, a prorrogacdo
do prazo para efetivaedo cla contratcxpdo, respeitado o prcKo de vigencia da ata, desde que
soncitada pelo drgdo ndo participante.
4.8         0 presente certame licitat6rio, destinado ao registro de prec:os,  ncio obriga a PMCB -TO
a firmar contratac6es nas quantidcides estimadas, ficando assegurado ao detentor do registro d
preferencia de fornecimento, em igualdade de condi¢6es.
4.9         Ao   licitante   vencedor,   par  ITEM,   fica   assegurada   a   preferencia   em   igualdade  de
condie6es com os demais licitantes acorrentes em fufuros certames, ou mediante ut"iza¢do de
quaisquer outros meios, respeitando a legislcxpdo relativa ds ncitac6es.
4.10      A  qualquer  tempo  o  pre¢o  registrado  poderd  ser  revistct  em  decorrencia  de  eventual
reduGdo  daqueles  praticadas  no  mercado,  cabendo  a  Prefeifura   Munieipal  convocar  os
prestadores registrados para negociar o novo valor.

5.      DOCREDENCIAMENTO    +,                                                                             -+-+++-

5.I           TODOS  OS  DOCUMENTOS  RELATIVOS  AO  CREDENCIAMENTO  DE   REPRESENTANTES  DIVEM

ESTAR  roRA DOs  ENVELOpEs  DE  pRorosTA Ou  DE DOcuMENTOs  DE  HABiLITACAO

5.1.1      0 lieitante poc]er6 vir representado par seu administrador ou por mandatdrio.
5.1.2     Somente  serd   admitido   o  credenciamento  de  urn  Unico  representante   para  coda
lieitante.
5.1.3     0 representante deverd tor poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos
relativos  ds  etapas  do  pregdo,  principalmente  para  formular propostas,  apresentar recursos  e
impugnac6es.
5.1.4     0s poderes de representacao deverdo ser demonstrados junto o Pregoeiro por meio de
instrumentos p\:ibltcos ou particulares, observado o seguinte:
5.1.4.1   No caso de pessoa que exerce a funcdo de 6rgao da empresa  (proprietdrio, dirigente,
s6cio-gerente, etc.) , deverao ser apresentados:
a)           C6PIA    DA   CARTEIRA    DE    IDENTIDADE    do    representante    ou    outro    documento    de
identifieae6o com toto.
b)             lNSTRUMENTO     DE     CONSTITUICA0     DA     SOCIEDADE     EMPRESARIA     (requerimento     de

empresdrio,  contrato  social  ou  estatuto),  o  qual  deverd  coustar  os  poderes  necessdrias  d
assun¢do de obriga¢6es em nome da pessoa juridica. Se o representante for s6cio ndo detentor
de poderes para isolcidarnente formular propostas ou praticar atos de administra€do, os demais
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s6cios  participantes  da  administracdo,  conforme  dispuser  o  instrumento  de  constituiGdo  da
empresa, deverao outorgar-lhe os poderes necessdrios. (lncluindo todas as alterae6es).

5.1.4.2  No caso da empresa ser representada por mandatdrio, o mesmo deverd  apresentar os
seguintes documentos:
a)           C6PIA    DA    CARTEIRA    DE    IDENTIDADE    do    representante    ou    outro    documento    de
identificaedo com foto.
b)            lNSTRUMENTO DE MANDATO RESPECTIVO com a firma do outorgante reconhecida. A falta
de clareza quanto aos poderes necessdrios a oferta de lances implicard a impossibilidade de o
licitante formuld-los. Recomenda-se, assim, a adoedo do modelo de procuracdo publica.
c)             lNSTRUMENTO     DE     CONSTITUICA0     DA     SOCIEDADE     EMPRESARIA     (requerimento     de

empresdrio, contrato social ou estatuto). (lncluindo todas as altera¢6es).
5.1.5      Para a realiza¢ao do credenciamento, o licitante interessado deverd utilizar o Termo de
Credenciamento  do  ANEXO  11  (Assi.natura  Represerifante  Lega`/  deste  Edital,  sob  pena  de  ser
indeferido o seu credenciamento.
5.1.6     0 credenciamento 6 condi¢ao de participac:do no certame.
5.1.7     Junto  ao  credenciamento,  os  interessados  ou  seus  representantes  dever6o  apresentar
uma declarac:do  (modelo no ANEXO Ill), fora dos envelopes, dando ciencia de que cumprem

plenamente os requisitos de  habilita¢do.  0  cumprimento dessa  exigencia  6  pr6-requisito  para
participacdo no certame.
5.1.8     0s interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentacdo sem
representante credenciado deverao remeter, fora dos envelopes, a declaracdo acima.
5.1.9     0  licitante  que  nao  cumprir  as  exigencias  de  representac;do  nao  poderd  formular  as
ofertas  verbais  da  etapa  de  lances  do  pregdo,  valendo,  contudo,  para  todos  os  efeitos,  os
termos  de  sua  proposta  escrita.  Igualmente,  o  licitante  ndo  poderd  praticar qualquer  ato  na
sessdo de realizacdo do certame, como a interposicao de recursos.
5.1.10   0s   documentos    necessdrios   ao   credenciamento   de   representante   deverdo   ser
apresentados   em   original,   ou   por  qualquer  processo   de   c6pia   autenticada   por   cart6rio
competente, ndo serdo portanto autenticados documentos pelo pregoeiro ou equipe de apoio
durante a sessdo de julgamento do certame licitat6rio.
5.I.11    Serao dispensados de autenticidade aqueles documentos registrados nas devidas Juntas
Comerciais do estado da sede da licitante, desde que os mesmos apresentem em seu teor o
c6digo para verificacdo de autenticidade.
5.1.12   As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem em se beneficiar pela Lei
Complementar n°  123,  de  14 de  Dezembro de  2006  e  Lei  147/2014,  deverd  apresentar ap6s a
fase de credenciamento o seguinte Documento:
5.1.12.1                  DECLARACAO   DE   ENQUADRAMENTO   DE   MICROEMPRESA   (para   empresas   com

abertura a  partir de 2016)  / COMUNICADO  DE ENQUADRAMENTO  (para empresas com  abertura
anterior a  2015  ou  CERTIDAO SIMPLIFICADA)  ambas expedidas  pela  respectiva junta  comercial
com data  de expedicdo do exercicio atual.  Documento  que comprove seu  enquadramento
como EPP ou ME.
5.1.12.2              As  empresas  que  ndo  apresentarem  os  documentos  referentes ao  item  anterior
deste edital ap6s a fase de credenciamento, antes do inicio da abertura  das propostas,  ndo
poderdo usufruir dos beneficios da Lei Complementar n°  123/2006 e Lei  147/2014.

6`

6.I         0  encerramento  de  entrega  dos  envelopes  de  proposta  de  precos  e  documentos,
relativos   a   este   Pregao  para   Registro  de   Precos  dar-se-d   ds  O9hoomin   do  dia   13/03/2020,
iniciando-se, imediatamente, a abertura do envelope de n° 01, com as propostas.
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6.2         A  documentacc]o de habilitac6o e proposta devem constar em envelopes  numerados
pro coda urn, fechado, lacrado de maneira a preservar o sigilo de seus conteodos e identificado,
obedecido o seguinte padrdo:

PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE  N° 01 )

A  COMISSAO  PERMANENTE  DE  LICITAC:AO

DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO

BONITO/TO

PREGAO  PRESENCIAL SRP  N° 07/2020

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

DOCUMENTACAO             DE             HABILITACAO

(ENVELOPE  N° 02)
A COMISSAO  PERMANENTE DE LICITACAO DA

PREFEITURA        MUNICIPAL        DE       CARRASCO

BONITO/TO

PRECAO  PRESENCIAL SRP  N° 07/2020

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

6.3         0s envelopes n° 01 -Proposta de preeos e n° 02-Documentae6es deverdo ser entregues
no  Setor  de  Licita¢6es  da   Prefeitura  Municipal,  silo  a   Prat:a   Ulisses  Guimaraes,   100,  Centro,
Carrasco Bonito/TO, CEP: 77.985-000, ate as O9hoomin do dia  13/03/2020.
6.4         A  proposta  deverd  ser  elaborada  e  redigida  em  lingua  portuguesa,  salvo  quanto  ds
express6es t6cnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borr6es ou entrelinhas e ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, j.untando-se a procuraedo.
6.5         Caso,  eventualmente,  ocorra  a  aberfura  do  Envelope  n°  02   (Habilitaedo)   antes  do
Envelope n° 01  (Proposta de Pre¢o), por equivoco, serd novamente lacrado sem andlise de seu
contei)do e rubricado o lacre por todos os presentes.
6.6         A   ausencia   de   dizeres   na   parte   externa   do   envelope   constituird   motivo   para
desclassifica¢Cio da licitante, caso seu preenchimento importe em prei.urzo ao born andamento
do certame, assim, cabe ao Pregoeiro em decisdo fundamentada aceitar ou nao o envelope
sem os respectivos dizeres.

7-    DAS  P OPE  n°  01   DAS Art.  4o,  vl|t e  6o  da  Lei  no

7.1          As  propostas  de  precos  devem,  obn.gatoriamente,  preencher  os  seguintes  requisitos  e
atender aos padr6es abaixo estabelecidos:
7.1.1      0s   Licitantes   deverao   apresentar   as   propostas   em   envelopes   ndo   transparentes
impressas;
7.1.2     As   propostas   deverdo  ser  apresentadas  em   papel   timbrado   da   empresa   ou   com
apresentacdo no minimo de razdo social, endereco completo inclusive o CEP, CNPJ e lnscricdo
Estadual,  nome  do  banco,  agencia  e  nomero  da  conta  bancdria  da  empresa  dentro  do
"ENVELOPE  N°  1",  devidamente  lacrado  com  cola  ou  outro  meio  indevassdvel,  em  uma  via,

digitadas,  redigida  em  lingua  portuguesa,  sem  rasuras,  entrelinhas  ou  ressalvas,  com  a  6ltima
folha  devidamente  assinada  e  as  demais  rubricadas,  pelo  representante  legal  ou  procurador
com  poderes  outorgados  especialmente  para  tal  fim,  devendo ser dirigida  e  protocolada  no
Setor de Licitac6es no endere€o constante do preambulo.
7.1.3     Conter especificacdo t6cnica clara e sucinta do obj.eto a ser oferecido, conforme termo
de refefencia deste edital.
7.2         Deverd, ainda, conter expressamente no interior do envelope da PROPOSTA:
7.2.1      Cabec:alho contendo todos os dados que identifique a empresa;
7.2.2     Descricdo do objeto da presente licitaGdo, com a indicaGdo dos produtos ofertados, em
conformidade com as especificac6es da PLANILHA DE FORMACAO DE PRECO -ANEXO Vl deste
Edital;
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7.2.3     Preco  unitdrio  por item,  e  o valor total da  proposta,  em  moeda  corrente  nacional,  em
algarismo e  valor total  da  proposta  por extenso,  apurado  a  data  de sua  apresentacdo,  sem
inclusdo   de   qualquer   encargo   financeiro   ou   previsdo   inflaciondria.   Nos   pre¢os   propostos
deverdo  estar  incluidos,   al6m  do  lucro,   todas  as  despesas  e  custos,   como  por  exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas
com os produtos do objeto da presente licitacao.
7.2.4      Prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta)  dias.
7.2.5      Ndo sera admitida cotaGdo inferior ou superior d quantidade prevista neste Edital.
7.2.6      Conter de forma clara e inequivoca, a descric:do de todos os SERVICOS ofertados, a fim
de que a Administracdo possa aferir a sua qualidade e aceitabilidade no mercado.
7.3         Como    medida    excepcional    serao    corrigidos    pelo    PREGOEIRO    quaisquer    erros
matemdticos e/ou de digitacdo, e prevalecerd em casos de divergencia entre o pre€o total do
item e o prec:o unitdrio, o valor ofertado como prego unitdrio, bern como em divergencias entre
o  valor  em  algarismo  e  o  valor  por  extenso,  contudo,  as  correc6es  ndo  podem  alcancar
proporc6es que venham a impor prejuizo ao born andamento do certame, assim, fica a criterio
do   Pregoeiro   avaliar   se   o   volume   de   informac6es   a   serem   corrigidas   e   adequado   ao
aproveitamento da proposta ou se seu volume impede o born andamento c6lere do certame,
logo, cabe ao Pregoeiro em decisdo fundamentada aceitar ou nao a proposta de precos que
necessite de retificae6o.
7.4         lndicacdo do prazo para o inieio da execuc:do dos servicos sera estabelecido na ordem
de servic:o, conforme necessidade da administracdo.
7.5         As propostas ndo poderdo impor condiG6es ou conter opg6es, somente sendo admitidas

propostas que ofertem apenas urn bnico item, e urn preGo para coda item, e respectivos itens,
do objeto desta licitaedo,  NAO SENDO ACEITA  PROPOSTA  COM VALOR ZERO  OU  IRRIZC)RIO  para

o objeto do certame. Nao serdo aceitas propostas que esteja em desacordo com o Edital do
presente Certame.
7.6         Considera-se inexequivel a proposta que apresente preeos global ou unitdrios simb6licos,
irris6rios  ou  de  valor  zero,  incompativeis  com  os  prec;os  dos  insumos  e  saldrios  de  mercado,
acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocat6rio  da  licita€do  ndo  tenha
estabelecido   limites   minimos,   exceto   quando   se   referirem   a   materiais   e   instalac6es   de
propriedade  do  pr6prio  licitante,  para  os  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  a  totalidade  da
remunerac:do.
7.7         Devem estar inclusos nos preeos ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive
os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios, frete,
seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o fornecimento dos produtos do
objeto. Ndo serd permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
7.8        Todas   as   especificac6es   do   objeto   contidas   na   proposta   vinculam   o   fornecedor
registrado.
7.9        A entrega dos envelopes contendo a proposta de precos e a respectiva documentacdo
significard expressa aceitac6o, pelas licitantes, de todas as disposie6es deste edital.
7.10      Serao  DESCLASSIFICADAS  as  propostas  que  nao  atenderem  as  exigencias  do  presente
Edital   e  seus  Anexos,   por  omissao,   irregularidade,   ou   deleito,   se  copozes  de   dllicultar  a

julgamento, ou ciindcl:
7.10.1    Ultrapassem os valores mdximos estimados no Anexo 01  -Termo de Referencia;
7.10.2   Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores totais;
7.10.3   Sejam incompletas, isto e, ndo contenham informaecio(6es)  suficiente(s)  que permita(in)
a perfeita identificacdo do produto licitado;
7.10.4   Contiverem  qualquer  limitac;ao   ou   condic:do  substancialmente   contrastante  com   o

presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqoiveis, por decisdo do Pregoeiro;
7.11       Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagdo em vigor
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8.    Do pRocEDiMENToroE REcisTRO DE PRE¢oS:

8.1         a  presente certame ltcitat6rio, destinado ao regi.stro de prec:os,  nao obriga a  Prefeitura
Munieipal  de  Carrasco  Bonitono  a  firmar  contratac6es  nas  Quantidades  estimciclas,  ficando
aassegurado ao detentor do registro a preferencia da prestaedo dos servi¢os, em igualdcicle de
condie6es.
8.2         Ao   licitante  vencedor,   por  ITEM,   flea   assegurada   a   preferencia   em   ieualdade   de
condic:6es com os demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante uttliza¢Cio de
cquaisquer outros meios, respeitando a legislacdo relativa ds licitac6es.
8.3        A  qualquer tempo  o  pre¢o registrado  poderd  ser revisto  em  decorfencid  de  eventual
reduGdo  daqueles  praticados  no  mercado,  cabendo  a  Prefeitura  Munieipal  convocar  os
prestadores registrados para negociar o novo valor.
8.4        0s  interessados  em  participar deste  Pregdo  poderao  examinar  e  adquirir o  respectlvo
edital na Prefeitura Municipal, das 8hoomin ds  12hoomin, de 2a a 6a feira, ou solicitor inforrncxpdes

pete   endereco   eletr6nieo   clDcarrascobonito@amail.com    no   hordrio   de   expediente   do
municipfo.

9.     DA HABILITACAO (ENVELOPE n° 2 DE DOCUMENTA¢AO)

?.I         Da   habittac:do:   Para   fins   de   partieipacclo   no   presente   certame,   serd   exigida   a
apresenta¢ao dos seguintes documentos:
9.1.1      Deverdo ser insen.dos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos
abaixo relacionados, em 1  (uma) via, podendo ser apresentados em via original ou por qualquer
processo de c6pia autenticada par Cart6rio competente ou publicacdo em 6rgdo de imprensa
oflcidl.

9.12     As  Certid6es  devem  ser  Apresentadas  dentro  do  prcxo  de  vdidade,  sob  pena  de
inabititacao.
9.1.3     Caso  os  docurnentos apresentados  na fase de  habilita¢do  ndo apresentem  datas  de
vencimento, serao estes considerados vdlidos por 60 (sessenta) dias ap6s a data da emissao.
9.1.4     As   empresas   poderdo   ser   representadas   no   processo   par   seus   titulares   ou   por
representantes  legais  munidos  de  imstrumento  de  mandato  com  poderes  especificos  para  a
prdtiea  de  quaisquer  atos  do  procedimento  Wcitat6rio,  inclusive  o  poder  de  interposicdo  de
recursos.
9.1.5     0s   documentos   exigidas   nos   itens   a   seguir   poderdo   ser  apresentados   em   c6pias
reprogrdficas autenticadas par Tabelido de  Notas ou por publicac6es em drgdo da imprensa
oficidl.   As   c6pias   reprogrdficas   dos   documentos   tambem   podem   ser   autenticadas   pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio ou pelos servidores lotclclos na CPL deste ente federativo, a partir do
chginal, ate 02 (dois) dias antes da abertura do cerlame. As c6pias reprogrdficas ficardo retidas
ro pracesso.
?.1.6     0s  documentos  emitidos  via  internet  por  drgdos  ou  entidades  poblicas  e  suas  c6pias
reprogrdficas dispensam a necessidade de autenticac6es.

•.2.1       REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual;
•.2.2      ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO 0U CONTRATO social em vigor, devidamente registrado;
?.2.3      lNSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVo no cQso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;
?.2.4      COPIA DE DOCUMENTo de identificagao do(s)  proprietdrio(s)  e ou s6cio(s)  (RG e CPF);
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9.3.1       PROVA DE INSCRl¢AO NO CADASTRO Nacional de pessoa Juridica -CNPJ;
9.3.2      CERTIDAO   CONJUNTA   NECATIVA   DE   DEBITOS,   ou   positiva   com   efeitos   de   negativa,
relativos a tributos federais e a divida ativa da unido,  perante a  Fazenda  Federal,  abrcingendo
inclusive  as  contribuic6es  previdenci6rias,  e  quanto  a  Divida  Ativa  da  Uniao,  expedida  pelo
C)rgdo    da    Secretaria    da    Receita    Federal;            Portaria    RFB/PGFN    n°    L751,e2/10/20j4)
htto://www.receita.fazenda.gov.br
9.3.3      CERTIDAO  NEGATIVA  DE  DivlDA  ATIVA,  de  competencia  da  Secretaria  da  Fazenda  do
Estado, do domicnio ou sede da licitante) site SEFAZ
9.3.4      CERTIDAO NEGATIVA Quanto d Divida Ativa da Fazenda Municipal da licitante;
?.3.5      CERTIDAO    NEGATIVA    -    Prova    de    regularidade    perante    o    FGTS.    (Certificado    de
Regularidade -CRF)  httDs://www.sifge.caixa.aov.br/Cidadao/Crf/Fqecfscriteriospesau
9.3.6       CNDT (CERTIDAO  NEGATIVA  DE  DEBITOS TRABALHISTA)  em  atendimento  a  Lei  12.440,  de  7

de       I.ulho       de       2011        e       Resoluc:do       Administrativa       TST       n°        1470       de       24.08.2011
http://www.tst.ius.br/certidao;
9.3.7       CERTIDAO  NEGATIVA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  E  INELEGIBILIDADE,  emitida  pelo

CNJ.

9.3.8      ALVARA  DE  FUNCIONAMENTO  DA  EMPRESA;  Prova  de  que  a  empresa  estd  em  plena
atividade,  relativo  ao  domicnio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e
compativel com o objeto contratual.

P.4.1      ANEXO IV Declarac:do impressa em  papel timbrado e subscrita pelo representante legal
da  licitante, assegurando a  inexistencia  de impedimento  legal  para  licitar ou  contratar com a
administrac6o.
9.4.2     ANEXOV Declaracdode que ndo possui em seu quadrode pessoal atuandoem trabalho
noturno,  perigoso ou  insalubre,  menores de  18  (dezoito)  anos e de qualquer trabalho menores
de  16  (dezesseis)  anos, salvo  na condi¢do de aprendiz,  a  partir de  14  (quatorze)  anos  (CFB,  Art.
7°,  inciso  XXXIIl,  c/c  a  Lei  n° 9.854/99).

9.4.3       DECLARAC^O  DE AUSENCIA DE SERVIDOR  PCBLICO MUNICIPAL de prefeitura  Municipal  De

Carrasco Bonito/TO no quadro de pessoal da licitante, nos termos do modelo previsto no ANEXO
Vll do presente Edital;
9.4.4       DECLARACAO  DE  RECEBIMENTO  DO  EDITAL  DE  ACORDO  COM  SUA  CONDICOES  (ANEXO

Vlll).

?.4.5      ATESTADO(S)   DE   CAPACIDADE  TECNICA  OU   CERTIDAO(OES)   FORNECIDO(S)   por  pessoa

juridica de direito pbblicc) ou privado comprovando a aptiddo da empresa no desempenho da
atividade pertinente e compativel com o objeto da presente licitacdo, 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.
9.4.6     Aquele que ensejar declaraccio falsa, ou que dela tenha conhecimento,  nos termos do
Artigo  299  do  C6digo  Penal,  ficard  sujeito  ds  penas  de  reclusdo,  de  urn  a  cinco  anos,  se  o
documento  6  ptiblico,  e  reclusdo  de  urn  a  tres  anos,  e  multa,  se  o  documento  6  particular,
independente  da   penalidade  estabelecida   no  artigo  7°  da   Lei  Federal   n°.   10.520/2002  e
legislacdo vigente.

9.5.1      BALANCO  PATRIMONIAL  e  demonstra¢6es  contdbeis  do  exercieio  anterior,   ou  c6pia
autenticada  do  Livro  Didrio,  pertinente  ao  Balanco  Patrimonial  e  demonstrac6es  financeiras,
neste caso, inclusive, juntando-se c6pia dos termos de abertura e encerramento do referido livro,
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em qualquer dos situac6es, que comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, vedada a
sua  substitui¢do  por  balancetes  ou  balan¢os  provis6rios,  podendo ser atualizados  por  indices
oficiais quando encerrados hd mais de 03 (tres)  meses da data de apresenta¢ao da proposta.
Em original ou c6pia.
9.5.2      CERTIDAO  NEGATIVA de falencia ou concordata,  expedida  pelo distribuidor da sede do
licitante.

•.6        As  certid6es  que  ndo  apresentarem  em  seu   teor,  data  de  validade   previamente
estabelecida pelo 6rgdo expedidor, deverdo ter sido expedidas ate 60 (sessenta) dias antes da
data da sess6o poblica desta concorrencia.
•.7  0s documentos constantes de coda envelope devem:
a)           Conter rubrica em todas as folhas e assinatura na oltima do responsdvel constituido;
b)           Vir   preferencialmente de   modo   a   ndo   conter  folhas   soltas,   sem

G

a

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, prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem
a exata compreensdo do contebdo.
9.8 Aquele que ensejar declara¢do falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do Artigo
299 do C6digo Penal, ficard suj.eito ds penas de reclusdo, de urn a cinco anos, se o documento
6 p®blico, e reclusao de urn a tres anos, e multa, se o documento e particular, independente da
penalidade estabelecida no artigo 7° da Lei Federal n°.10.520/2002 e legislaedo vigente.

1 o.  Disposi¢oEs cERAis DA HABiLiTA¢ao

10.1       0s  documentos  mencionados  no  itens  acima  poderdo  ser apresentados  por  qualquer
processo de c6pia devidamente autenticada, ou por c6pia ndo autenticada, desde que sejam
exibidos os originals para verificacdo da autenticidade  pelo Pregoeiro ou  membros da  Equipe
de  Apoio ou  membro  da  Comiss6o  Permanente  de  Licitacao ate 02  (dois)  dia  antes da  data
marcada  para a ocorrencia  da sessdo de licitacdo.  A autenticidade do documento  poderd,
ainda,  ser  verificada,  pela  Equipe  de  Apoio,  atraves  de  consulta  via  Internet  aos  "sites"  dos
6rgdos emitentes dos documentos.
10.2       As licitantes interessadas ficar6o obrigadas a declarar por escrito, sob as penas da lei a
ocorrencia  de  qualquer fato  superveniente  modificador  da  situa¢do  legal  que  lhe  ensej.ou  a
inabilitagao sendo exigido, neste caso, para continuar participando do cerfame a apresentagdo
de  nova  documenta¢do  enunciada  no  item  9  deste  edital,  no  que  couber  e  a  criterio  da
Administracdo;
10.3      Na  ocorrencia  da  hip6tese  prevista  na  alinea  anterior,  ate  antes  da  assinatura  da
competente  Ata,  o  prosseguimento  da  participa¢ao  da  licitante  no  presente  certame  serd
decidido pela Comissao Permanente de Licitac:do.
10.4      As  licitantes  que  deixarem  de  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos  para
habilitac:ao na presente licitacao, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
edital ou com irregularidades serdo inabilitadas.
10.5      Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte, e uma
vez constatada a existencia de alguma restri¢ao no que tange d regularidade fiscal, a mesma
serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias iJteis, ap6s confec¢ao da Ata, comprovar a
regularizacdo. 0 prazo poderd ser prorrogado por igual perfodo.
10.6       A ndo-regularizacdo da documenta¢do, no prazo previsto no item anterior, implicard na
inabilitacdo  da  licitante,  sem  prejuizo  dos  sanc6es  previstas  neste  Edital,  sendo  facultado  a
PREFEITURA   MUNICIPAL   DE  CARRASCO   BONITO-TO  convocar  as   licitantes  remanescentes,   na

ordem de classificagdo,  ou  propor a revogacao deste Pregdo. Se, na ordem de classificac:do,
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seguir-se  outra  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade  cooperativa  com
alguma restrieao na documenta€ao fiscal, sera concedido o mesmo prazc> para regularizacdo.
10.7      As  licitantes  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  deverao  apresentar,  sob
pena   de   inabilitaedo,   toda   a   documentacdo  exigida   para   efeito   de   comprovaGdo  de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restric6es.

11.  D0 PROCEDIMENTO E DO JULCAMENTO:

11.1       No hordrio e local indicado no predmbulo, sera  aberta  a sessdo  de processamento do
Pregdo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do cerfame.
11.2      0  Pregoeiro  procederd  d  abertura  do  Envelope  ..1",  contendo  a  Proposta  de  Precos
Escritas ordenando-as em ordem crescente de precos e, em seguida, ford uma andlise previa
dos precos, observando a exatiddo dos operac6es aritm6ticas que conduziram ao preco total,
procedendo-se  ds  corree6es de eventuais erros,  tomando  como corretos  e  adotando como
criterio de aceitabilidade os precos "unitdrios.
11.3      Durante os trabalhos, somente serd permitida a manifestaedo, oral ou escrita, de pessoa
devidamente credenciada pela empresa licitante.
11.4       Para  efeito  de classificacdo das  propostas  o  Pregoeiro considerard  o  menor pre¢o  por
ITEM constante em coda proposta, sendo desclassificadas as propostas:
11.5       Cujo objeto ndo atenda as especificac6es, prazos e condi€6es fixados no Edital, inclusive
aqueles exigidos como pie-classificaGdo;
11.6      Que apresentem pre¢o baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.
11.7      As  propostas  ndo  desclassificadas  serao  selecionadas  para  a  etapa  de  lances,  com
observ6ncia dos seguintes crit6rios:
11.8      As   propostas  de  precos  vdlidas  serdo  ordenadas  em  ordem  crescente  de  prec:os,
devendo ser, em seguida, eleitos para parficipar da fase de lances o autor da proposta de pre€o
mais  baixo e os que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em  at610%  (dez por
cento) relativamente ao menor preeo;
11.8.1    Se ndo existirem, no minimo, tres propostas escritas que atendam ds condic6es previstas
no  item  anterior,  serdo  selecionados  para  a  fase  de  lances  os  autores  dos  03  (tres)  melhores
propostas, quaisquer que sejam os prec:os, coso haja propostas empatadas na terceira posiedo,
todas elas participardo da etapa de lances.
11.9       0  julgamento  da  presente  licita¢ao  sera  processado,  segundo  o  criterio  de  MENOR
PRECO POR ITEM e observado o disposto no item anterior, de acordo com o qual serd classificada
em primeiro lugar, a proposta que atenda integralmente todas as especificac6es e exigencia
deste Edital, e ofertar o PRE¢O POR  ITEM de menor valor.
11.10    0 Pregoeiro convidard individualmente os autores dos propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preco e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorfeio no caso de empate de preeos.
11.10.1 A  licitante  sorfeada  em  primeiro  lugar  poderd  escolher  a  posicdo  no  ordena¢do  de
lances em rela¢do aos demais empatados, e assim sucessivamente ate a definicdo completa
da ordem de lances.
11.11     Declarada  encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as  propostas.  a  Pregoeiro
examinard  a  aceitabilidade  da  pn.meira  classificada,  quanto  ao  objeto  e  valor,  decidindo
motivadamente a respeito.
Ill.12    0 Pregoeiro poderd negociar com o autor da oferta de menorvalor com vistas a reduedo
do preco.
11.13    Sendo aceitdvel a oferta, serd verificado o atendimento dos condic6es para habilitacdo
pelo licitante que a tiver formulado.
11.14    Constatado o  atendimento  pleno ds exigencias para  habilitaedo,  sera  declarado  pelo
Pregoeiro,  o  proponente vencedor,  sendo-lhe adjudicado  o  item  integrante  do  objeto  deste
Edital.
11.15    Ndo sendo aceitdvel o preco, o Pregoeiro e facultado abrir negocia¢6es bilaterais com
a  empresa  classificada  em  primeiro  lugar  objetivondo  uma  proposta  que  se  con figure  de
interesse da Administracdo.
11.16    Se a oferta ndo for aceitdvel ou se o proponente ndo atender ds exigencias do edital, o
Pregoeiro  examinard  as  ofertas  subsequentes  e  a  qualificaedo  dos  licitantes,  na  ordem  de
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classifica¢do,  ate  a  apuracao de  uma  proposta  que atenda  a  todas as exigencias, sendo  o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adi.udicado o objeto deste Edital.
11.17    A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro implica na
sua  exclusdo da fase  dos lances verbais,  mantendo,  entretanto,  o pre¢o da  proposta  escrita
para efeito de ordenacdo dos propostas.
11.18    Da  reunido  lavrar-se-d  ata  circunstanciada,  na  qual  serdo  registradas  as  ocorrencias
relevantes  e  que,  ao  final,  deverd  obrigatoriamente  ser  assinada  pelo  Pregoeiro  e  licitantes
presentes,  ressaltando-se  que  poderd  constar  a  assinatura  da  equipe  de  apoio,  sendo-lhes
facultado este direito,
11.1.    Outras  decis6es  envolvendo  principalmente  negociac6es  serao  tomadas  a  partir  de
reuni6es entre o Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quois serdo objeto de registro em ata.
11.20    Verificando-se,   no   curso   da   sessdo   do   Pregdo,   o   descumprimento   de   requisitos
estabelecidos neste Edital a proposta serd desclassificada.
11.21     Caso  ndo  se  realize  lances  verbais  serdo  verificados  a  aceitabilidade  dos  precos  da
proposta escrita de menor valor, facultado o Pregoeiro abn.r negocia¢6es bilaterais com autor
dessa proposta e, uma vez considerados aceitos esses pre¢os, o Pregoeiro adjudicard o obj.eto
deste Edital a firma que formulou a proposta em questdo.
11.22    Ao final da disputa por lances verbals e, em decorrencia do seu novo preco (preco final
vencedor), a empresa adjudicatdria fica obrigada a adequar o prec:o Global ao Novo Preco
Final.

11.23    0  licitante  vencedor  deverd  no  prazo  de  48  (Quarenta  e  oito)   horas  apresentar  o
Pregoeiro,   uma   nova   proposta   ap6s   os   Lances,   para   anexar  aos   autos,   sob   pena   de
desclassificacdo.
11.24    Ndo serd considerada qualquer oferfa de vantagem ndo prevista no objeto deste Edital.
11.25    0bservada a ordem de classifica€do, serdo convocadas para firmar o Contrato.
11.26    Analisadas   as   propostas   apresentadas   e   concluida   a   etapa   de   lances   verbais,   a
classificaedo final dar-se-d pela ordem crescente dos precos, observando-se, quando aplicdvel,
a Lei Complementar n°.  123/2006.
11.27    Procedida  a  classifica?do  provis6ria  e  verificado  que  o  melhor  pre€o/lance  nao  foi
apresentado por Mlcroemprescl ou Empresa de Pequeno Porfe IIcltante, o Pregoeiro verificard o
eventual empate legal dos propostas, na forma do pardgrafo 2° do art. 44 da LC  123/2006, para
aplicacdo do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal.
11.28    0correndo empate flcticlo, na forma da lei, o Pregoeiro procederd da seguinte forma:
a)  -  a  Mlcroempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte mais  bern classificada  poderd  apresentar
proposta de prec;o inferior dquela considerada vencedora da classifica¢do provis6ria, situac:do
em   que,   ap6s   a   verificacdo  da   regularidade  fiscal   (na   forma   dos  itens  anteriores),   serd
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) - ndo ocorrendo a contrataeao da Mlcroempresa ou Empresa de Pequeno Forte, na forma da
letra  "a"  deste item,  serdo convocadas as  remanescentes  que  porventura  se enquadrem  na
hip6tese do pardgrafo 2° do art. 44 da LC  123/2006, na ordem classificat6ria, para o exercicio do
mesmo direito;
c)  -  no caso  de equivalencia  dos valores  apresentados pelas Microempresas ou  Empresas  de
Pequeno Porfe que se encontrem nos intervalos estabelecidos no pardgrafo 2° do art. 44 da  LC
123/2006, serd realizado sorteio entre elos para que se identifique dquela que primeiro poderd
apresentar melhor oferta.
d)  -  0  prazo  para  apresentacao  de  nova  proposto  sera  de  ate  05  (clnco)  minutos  ap6s  o
encerramento dos lances, sob pena de preclusdo do direito de inovar em seu  preco  (art. 45,
pardgrafo 3° da LC  123/2006) .
e) - Na hip6tese de nao-contratacao nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC 123/2006,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
f) - Ser6 assegurada, como crit6rio inicial de desempate, preferencia de contratacdo para as
Mlcroempresos e Empresa§ de Pequeno Pohe,

11.2.    Declarada  encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as  propostas,  o  Pregoeiro
examinard  a  aceitabilidade  da  proposta  da  primeira  classificada  por  item,  lote  ou  global

i::3nof°rsmE:A°5Eass€iiqs:FFflti8:ibi:t8p%VNaE':i.Ed€:i?indomotivadamentearespeito.
a) deixar de atender a alguma exigencia constante deste Edital;
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b) apresentar oferta de vantagem n6o prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas
dos demais proponentes;
c)   apresentar   precos   com   valor  excessivo   ou   com   preeos   manifestamente   inexequiveis,
comparados aos precos praticados no mercado da regido.
I J.3J     Para fins de aferic:do de inexequibilidade das prc>postas, o Pregoeiro determinard que a
licitante deverd fazer prova de que possui condic:6es de cumprir o objeto do Edital, atraves da
planilha pormenorizada com a devida comprovacdo  (documentos, notas fiscais, recibos, etc.)
que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da
Lei n° 8.666/93 e suas alterac6es.
I I.32    Sendo aceitdvel a proposta de menor preco por item, sera aberto o envelope contendo
a Documentacao de Habilitacdo da licitante vencedora, para confirmacdo dos suas condi¢6es
habilitat6rias, com base nas exigencias constantes neste Edital.
11.33    Constatado o atendimento pleno ds exigencias editalfoias, serd declarada a proponente
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
) I.34    Serd julgada inabilitada a proponente que:
a) deixar de atender alguma exigencia constante do presente Edital;
b) apresentar declaraGdo ou documentaeao que contenha qualquer vrcio de ordem formal.
11.35     Em  face  dos  artigos  42  e  43  da  Lei  Complementar  123/2006  e  alterac6es,  o  Pregoeiro
adotard  o  seguinte  procedimento  quando  a  vencedora  for  Mlcroempresa  ou  Empresa  de
Pequeno Porte:
a) serao analisados os documentos nao integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o
atendimento dos exigencias constantes do  Edital, de forma que ser6o inabilitados os licitantes

que apresentarem irregularidades em relacdo a estas exigencias;
b) serdo analisados os documentos relotivos a regularidade fiscal, declarando-se:
b.1. o atendimento dos exigencias constantes do Edital com a respectiva habilita¢6o; ou
b.2. o desatendimento dos exigencias constantes do Edital com a suspensdo do julgamento da
habilitac:ao fiscal em rela¢do aquela Mlcroempreso ou Empreso de Pequeno Pohe licitante, para,
no prazo de 05 (clnco) dlas Otels,  prorrogdveis por igual perfodo,  proceder a regularizacdo da
documentaGdo mediante apresentacao das respectivas certid6es negativas ou positivas com
efeito de negativa.
11.36    0correndo  a  situa¢do  estabelecida  no  item  b.2.  acima,  o  licitante  Mlcroempresa  ou
Empresa de Pequeno Porle poderd se manifestar, na pr6pria reunic]o, sob pena de decadencia,
sobre a desistencia de sua  proposta  acaso nao vislumbre a possibilidade de regularizacao da
habilitac:do  fiscal  na  forma  da  lei,  isentando-se  de  eventual  penalizacao  em  caso  de  ser
declarada vencedora do certame.
11.37    Caso  ndo  ocorra  a  regulariza¢do  da  habilita¢ao  fiscal  da  licitante  Microempresa  ou
Empieso de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma serd declarada excluida do certame,
aplicando-se lhe a penalidade de que trata este Edital, e retomando a licitacdo na forma do
item  11.23.

11.38    Encerrado  o  julgamento  dos  propostas  e  da   habilitacdo,   o   Pregoeiro  declarard  a
vencedora,  proporcionando  d  seguir,  a  oportunidade  ds  licitantes  para  que  se  manifestem
acerca da intent:ao de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestacdo, imediata
e motivada, importard na decadencia do direito de recurso por parte dos licitantes, registrando
na  Ata  da  Sessdo,  a  sintese  dos  motivos  para  a  futura  impetrac:do  de  recurso,  bern  como  o
registro de que todos as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre
as  raz6es  do  recurso  no  prazo  de  03  (ties)  dias  consecutivos,  ap6s  o  t6rmino  do  prazo  do
recorrente  para juntada  de  memoriais  -  raz6es  de  recursos  do  recorrente  -  art  4°  Xvlll,  da  lei
10.520/2002,  (03 dias consecutivos).
11.39    A ausencia da proponente ou sua saida antes do t6rmino da Sessdo P0blica caracterizar-
se-d renoncia ao direito de recorrer.
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11.40    Da  reunido  lavrar-se-6  Ata  circunstanciada,  na  qual  serdo  registradas  as  ocorrencias
relevantes  e  que,  ao  final,  deverd  obrigatoriamente  ser  assinada  pelo  Pregoeiro,  equipe  de
apoio e a(s)  Iicitante(s)  presente(s).
11.41    Caso haja necessidade de adiamentoda sessdo p®blico, sera marcada nova data para
a continuacao dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
11.42    Ndo  considerar-se-a  qualquer  oferta  de  vantagem  ndo  prevista  neste  Edital  e  seus
Anexos.
11.43    0s envelopes com os documentos relativos a habilita€ao das licitantes ndo declaradas
vencedoras,  permanecerdo  em  poder  do  Pregoeiro,  devidamente  lacrados,  ate  que  seja
retirada a nota de empenho e/ou assinado o contrato pela licitante vencedora. Ap6s esse fato,
ficardo por 20 (vinte dias) correntes d disposiGao das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem

que sei.am retirados, serdo destruidos.
11.44    No julgamento dos propostas, sera considerada  vencedora do certame a  licitante que
apresentar a proposta de MENOR PRE¢O FOR ITEM, desde que atendidos integralmente todos os
requisitos  do  presente  edital  e anexos  observando-se,  quando aplicdvel,  a  Lei  Complementar
123/2006.

®               12.         DO RECURSO, DAADJUDICAC^O E DAHOMOLOGAC^O. (Arflgo4°, Xvlll, XIX, Xxexxl da
Lei Ilo.10.520/2002)

12.1       No   final   da   sessao,   o   licitante   que   quiser   recorrer   deverd   manifestar   imediata   e
motivadomente   a   sua   intenedo,   abrindo-se   entdo   o   prazo   de   03   (tres)   dias   UTEIS   para
apresentaedo de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contra-raz6es  em  igual  nomero  de  dias,  que  comecarao  a  correr  no  termino  do  prazo  do
recorrente, sendo lhes asseguroda vista imediata dos autos.
12.2      A ausencia de manifesta¢do imediata e motivada da licitante importard: a decadencia
do direito de recurso.
12.3      0s   recursos   tempestivamente   interpostos   serdo   recebidos   com   efeito   devolutivo   e
suspensivo,  sendo  qite  o  seu  acolhimento  importard  na  invalidacdo  dos  atos  insuscetiveis  de
aproveitamento.
12.4       lnterposto  o  recurso,  o  Pregoeiro  poderd  reconsiderar  a  sua  decisdo  ou  encaminhd-lo
devidamente informado a autoridade competente.
12.5      0 recurso terd  efeito suspensivo e  o seu acolhimento importard  a invalidacdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.
12.6       Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade
competente   adjudicar6   o   obj.eto   do   certame   a   licitante   vencedora   e   homologard   o
procedimento.
12.7      0 objeto da licitacao ser6 adjudicado ao licitante declarado vencedor e sera registrado
o menor pre¢o por ITEM, por ato do Pregoeiro, caso ndo haja interposicdo de recurso,  ou pela
autoridade competente, ap6s a regular decisdo dos recursos apresentados.
12.8      A adjudicacdo sera feita da proposta vencedora classificada somente quantos dos itens
do  objeto  que  se  apresentem  iguais  ou  abaixo  dos  pre¢os  de  mercado  alcan€ados  pela
pesquisa de precos.
12..      A licitante queconvocada para assinara ata deixarde faze-lo no prazofixado, dela sera
excluida, sem prejuizo da aplicacdo dos penalidades cabiveis.
112.10    Colhidas ds assinaturas o Pregoeiro providenciard a imediata publica€ao da ata e se for
o caso, do ato que promover a exclusdo de que trata o item anterior:

13.  DO CANCELAMENT0 D0  RECISTRO DE PRECOS
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13.1       0 cancelamento do registro de pre¢os ocorrerd nas hip6teses e condi¢6es estabelecidas
abaixo:
a)  Recusar-se a executor os servi€os do objeto adjudicado,  no todo ou em parte, alem de  10
(dez) dias com.dos, ap6s o prazo preestabelecido neste Edital;
b)  lncorrer em  atraso decorrente de defasagem da  prestac6o dos servicos de qualquer item
adjudicado,  em  relac:do  ao  cronograma  em  vigor,  ocorrido  em  qualquer  de  suas  etapas
relativas ao recebimento dos servic:os, superior a 5097o (cinquenta por cento) do prazo global) ;
c)  Falir  ou  dissolver-se;  ou  transferir,  no  todo  ou  em  parte,  as  obrigac6es  decorrentes  deste
Contrato.

14.  DA ASSINATURA DA ATA DE RECISTRO DE  PRECOS E DOS SERvl¢OS

14.1               Homologado o procedimento, o licitante vencedor serd convocado para que dentro
do prazo de 05  (cinco)  dias corridos, assine a ATA DE REGISTRO  DE PRECOS, cuja  minuta integra

esse  Edital, sob pena de decair do direito ao registro de precos,  podendo,  ainda, sujeitar-se d
penalidade estabelecida no item 20 do presente edital.
14.2              0 prazo de convocacao poderd ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, quando
solicitado  pela  parfe durante  o seu  transcurso e  desde que ocorra  motivo justificado e aceito
pela Administracdo Municipal.
14.3              Colhidas as assinaturas, serd providenciada a imediata publicac:do da ata e, se for o
caso, do ato que promover a exclusdo de que trata o subitem anterior.
14.4              0 prazo de validade do registro de precos serd de  12 (doze)  meses a parfir da data
de assinatura da ata de Registro de Preeos.
14.5              Durante  o  prazo  de  validade  da  ata  de  Registro  de  Pre¢os,  sua  detentora,  fica
obrigada  a  executor  os  servi¢os  licitados,  nas  Quantidades  indicadas  pelo  Departamento
responsdvel, em cada "Ordem de Servigo".
14.6              0  Municipio  de  Carrasco  Bonito  nao  estd  obrigado  a  contratar  uma  Quantidade
minima dos servieos, ficando a seu exclusivo cn.terio a definicao da Quantidade e do momento
da contrata¢do.
14.6.1            0s Quantitativos totais expressos no Anexo I -Especificac6es T6cnicas sdo estimativos
e representam as previs6es de contrataG6es nos pr6ximos  12 (doze) meses.
14.7               A existencia do pre?o registrado ndo obriga o Municipio de carrasco Bonito firmar as
contrata¢6es  que  dele  poderdo  advir,  facultada  a  utiliza¢6o  de  outros  meios,  respeitada  a
legislacdo vigente, sendo assegurado d detentora da ata de Registro de Pregos preferencia em
igualdade de condic6es.
14.8              Constituem  motivos  para  o  cancelamento  do  Contrato  de  Registro  de  Pregos  as
situac:6es referidas nos Art. 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666, de 21  de junho de  1993.
14.9              0s preeos registrados obrigam o proponente e poderao, justificadamente, ser objeto
de reequillbrio econ6mico -financeiro, para menos ou para mais.
14.10            lndependentemente   de   solicitacdo   do   contratado,   a    Administracdo   poderd
convocar o licitante vencedor, ap6s a assinatura da ata de registro de precos, para negociar a
redu¢do dos pre¢os visando  manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificac6es
indicadas na proposta, em virtude da reduc:do dos precos de mercado.
14.10.1         0 licitante vencedor poderd ter ainda, o contrato de Registro de precos cancelado,
desonerando-se e do compromisso ajustado, quando a crit6rio da Administraeao, comprovar o
desequilibrio econ6mico-financeiro.
14.10.2        A  comprovac:do  deverd ser feita  acompanhada  de  documentos,  tais  como  notas
fiscais de aquisicdo, servic:os, transportes e outros insumos, bern como outros documentos legais
emitidos  por  6rgdos  governamentais,  alusivos  a  epoca  da  elaboracdo  da  proposta  e  do
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momento do pedido de desonera¢Cio do conipromisso, sendo de responsabilidade exclusiva da
contratada os servicos desses documentos;

15.  DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA

15.1               A empresa vencedora se obriga a:
a)          Prestar   os   servicos   objeto   deste   edital   cotado   em   estrita   conformidade   com   as
disposi¢6es  deste  edital  e  seus  anexos  e  com  os  termos  da  proposta  de  preeos,  ndo  sendo
admitidas  retificaG6es,  cancelamentos,  quer  que  seja  nos  prec;os,  quer  seja  nas  condic6es
estabelecidas;
b)          Prestar os servigos objeto deste certame de acordo com as ordens de compras emitidas
pela  PMCB-TO;
c)           Prestar  os  servi¢os  objeto  deste  certame,  no  local  designado  pelo  departamento  de
compras da PMCB-TO conforme requisic6o no prazo estipulado, e pelo preco constante de sua
proposta, onde a PMCB-TO ficara isenta de quaisquer custos com transportes e demais despesas
com o objeto licitado.
d)           Responsabilizar-se  pela  prestacdo  dos  servic:os,  sob  pena  de  responder  pelos  danos
causados a Administra?do;
e)          Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem pr6via e expressa
anuencia da PMCB-TO;
f)            Aceitar, nas mesmas condic6es, os acr6scimos ou supress6es que se fizerem, nos termos
do Art. 65, §  10, da Lei Federal n. 8.666/93;

g)          Manter,  durante  a  dura¢ao do contrato,  todas  as  condic6es  de  idoneidade  exigidas
nesta   licitacdo;   mais   especificamente   nas   condi¢6es   exigidas   para   os   documentos   de
habilitacao relativos  a  regularidade fiscal,  de  modo  que  as  certid6es  devem  estar vdlidas  ou
mesmo renovadas, durante o perfodo de contratacao.

16.  DAS OBRIGACOES  DO CONTRATAN1.E

16.1                A prefeitura Municipal de carrasco Bonito/TO obriga-se a:
a)          Efetuar o pagamento a  CONTRATADA, de acordo com as condi¢6es de pre¢o e prazo
estabelecidos neste edital;
b)          Comunicar imediatamente d empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega
do Objeto;
c)           Propiciar todas as facilidades indispensdveis a entrega dos produtos.

17.  DO  REAJUSTE

17.1        0s prec:os serdo fixos e irreajust6veis, exceto na situa¢ao descrita no item  17.2.
17.2      Havendo  o  desequili'brio  econ6mico-financeiro  do  contrato,  deverd  ser  observado  o
estabelecido nos artigos 58 e 65, da Lei n° 8.666/1993.16.3. Para caracteriza¢do do desequilibrio
econ6mico-financeiro  do  contrato  deverd  ser  observado  a  legislaedo  tributdria  de  qualquer
esfera de governo que venha onerar o contratado decorrente da majorac:do de aliquota de
impostos  a  ser criada  pelos  entes  federativos  durante  a  vigencia  do  contrato  que  provo  que
aumento da despesa do contratado.

18.  DOS RECURSOS OR¢AMENTARIOS
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18.1       As  despesas  decorrentes  desta  licita¢ao  correrao  a  conta  dos  recursos  pr6prios  e/ou
convenios, nas seguintes dotac6es:

19.  DO PAGAMENTO

1?.I               Pela  perfeita  execucdo  dos  servi¢os  do  objeto  licitado,  a   PMCB-TO  efetuard  o
pagamento  do  preco  proposto  pela  licitante  vencedora,  em  moeda  corrente,  mediante
transferencia  bancdria,  ou  boleto  bancdrio,  em  ate  30  dias  da  data  da  apresentaedo  da
fatura/nota fiscal, atestados os produtos pela Secretaria responsdvel, desde que ndo hal.a fato
impeditivo provocado pela licitante vencedora;
19.2              Para a execucao do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora
deverd  fazer  constar  na  Nota  Fiscal  correspondente  emitida,  sem  rasura,  em  letra  legi'vel  em
nome e  n° CNPJ  do  6rg6o  solicitante,  o nomero do  processo  licitat6rio,  nomero de sua  conta
bancdria, o nome do Banco e a respectiva agencio em que deverd ser creditado o valor devido
pela remunera¢do apurada;
19.3               A  fatura/nota  fiscal  deveram  discriminar as  aliquotas  dos  impostos  e  contribuic6es
inclusos no preco;
19.4              0  numero do  CNPJ,  constante  da fatura, deverd ser aquele fornecido  na  fase de
habilitacdo da licita¢ao;
19.5              0 pagamento somente serd efetuado mediante contra apresentacdo da nota fiscal,
com  as  certid6es  negativas de d6bitos Municipal,  Estadual,  Federal,  Previdencidria,  do  FGTS  e
exarada pela Justi¢a do Trabalho;
1?.6              Havendo  erro  na  apresentac:do  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos  pertinentes  a
contratacdo,  ou,  ainda,  circunst6ncia  que  impeea  a  liquidae6o  da  despesa,  como,   por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia,
o  pagamento ficard  sobrestado ate  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.
Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-d ap6s a comprovaeao da regularizaeao da
situaeao, ndo acarretando qualquer Onus para a Contratante.
1..7              Ndo    havendo    regularizacdo,    a   contratante    deverd    comunicar   aos    6rgaos
responsdveis  pela  fiscalizaedo  da  regularidade  fiscal  quanto  a  inadimplencia  da  contratada,
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bern como quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sei.am acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus creditos.
19.8              Persistindo a irregularidade,  a contratante deverd adotar as medidas  necessdrias a
rescisdo   contratual   nos   autos   do   processo   administrativo   correspondente,   assegurada   a
contratada a ampla defesa.
1..9              Nenhum  pagamento sera efetuado d licitante vencedora, enquanto pendente de
liquidaedo  qualquer  obrigacao  financeira  que  lhe  for imposta,  em  virtude  de  penalidade  ou
inadimplencia, sem que o atrclso gere direito a actescimos de qualquer natureza.
1?.10            Em nenhuma hip6tese haverd antecipacdo de pagamento.
1..11            0  pagamento  de  quaisquer  taxas  e  impostos  ou  emolumentos  concernentes  ao
objeto da presente Licitaedo, serd de responsabilidade exclusiva da Licitante, bern como demais
encargos inerentes e necessdrios para a completa execucao dos obrigac6es assumidas perante
o presente Edital.

20.  DA FISCALIZA¢AO

20.1               A  fiscalizacao  e  acompanhamento  serd  realizada  por  servidor  designado   pela
Secretaria Municipal de Administraeao.

21.  DAS SAN¢OES ADMINISTRATIVAS (Amgo 7° da  Lel  10.520/2002 e A"gos 86, 87 e 88 da  Lel n®.
8.666/93)

21.1                Em  razao  de  irregularidades  no  cumprimento  das  obrigac6es,  a  PMCB-TO,  poderd
aplicar as seguintes sanc6es administrativas:
a)           ADVERTENCIA -sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para
os quais tenha concorrido;
b)           MULTA  POR  ATRASO -a empresa contratada ficard sujeita a multa didria de  l97o  (urn por
cento)  sobre o valor total da contratacdo, ate o mdximo de 20%  (vinte por cento)  pelo atraso
injustificado na execueao de qualquer obrigacdo contratual  ou  legal,  podendo  esse valor ser
abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo mdximo de 15
(quinze)   dias  corridos,  ap6s  comunicaedo  formal.   Ndo  havendo  o  recolhimento  no  prazo
estabelecido o valor da multa sera cobrado judicialmente;
c)           SUSPENSAO  -  suspensdo   tempordria   de   participar  em   licitacdo   e   impedimento   de
contratar com a Administraeao P0blica, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d)            DECLARACAO DE INIDONEIDADE -para licitar ou contratar com a Administra¢do p0blica.
21.2      Poderd  a   Administra¢do  considerar  inexecueao  total  ou  parcial  do  contrato,  para
imposic:do da  penalidade pertinente, o atraso superior a  15  (quinze)  dias corridos do indicado

para entrega dos produtos licitados.
21.3       A Administra€do, para imposiedo dos san¢6es, analisard as circunst6ncias do caso e as
justificativas   apresentadas   pela   contratada,   sendo-lhe   assegurada   a   ampla   defesa   e   o
contradit6rio.
21.4       Comete    infra¢do    administrativa,     nos    termos    da     Lei     n°     10.520,     de    2002,     o
licitante/adjudicatdrio que:
21.4.I    Ndo  aceitar/retirar a  nota  de  empenho,  ou  ndo  assinar  o  termo  de  contrato,  quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.4.2   Apresentar documentacdo falsa;
21.4.3   Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.4.4   Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
21.4.5   Ndo mantivera proposta;
21.4.6   Cometer fraude fiscal:
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21.4.7   Comportar-se de modo inid6neo;
21.5      Considera-se  comportamento  inid6neo,  entre  outros,  a  declaracdo  falsa  quanto  ds
condic6es  de  participacdo,  quanto  ao  enquadramento como  ME/EPP  ou  o conluio entre  os
licitantes, em qualquer momento da licitacao, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.
21.6       a licitante/adjudicatdn.o que cometer qualquer dos infra¢6es discriminadas no subitem
anterior ficard sujeito, sem prejui'zo da responsabilidade civil e criminal, ds seguintes sanc6es:
21.6.1    Multa   de   10%   (dez   por   cento)   sobre   o   valor   global   estimado   do(s)   item(s)/lote(s)

prejudicado(s) pela conduta do licitante;
21.6.2   lmpedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Carrasco Bonito/TO, pelo prazo
de ate 02 (dois) anos;
21.7      A   penalidade   de   multa   pode   ser  aplicada   cumulativamente   com   a   sancdo   de
impedimento.
21.8       A    aplicac:do    de    qualquer   dos    penalidades    previstas   realizar-se-d    em    processo
administrativo  que  assegurard  o  contradit6rio  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatdrio,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°8.666, de  1993.
21.9      A  autoridade  competente,  na  aplica¢do  dos  san¢6es,  levard  em  considera€do  a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bern como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
21.10    As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CRC do licitante/adjudicatdrio.

22.  DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDlt)O DE ESCLARECIMENTO

22.I       Ate 03 (ties) dias dteis anteriores a data fixada para recebimento dos propostas, qualquer
pessoa  poderd  solicitor  esclarecimentos,  providencias  ou  impugnar  o  ato  convocat6rio  do
Pregdo.  As  respostas  a  tais  esclarecimentos  serdo  disponibilizadas  exclusivamente  na  sala  de
licitac6es  localizada  no  ptedio  situado  na  Rua  Ulisses  Guimardes,  N°  100 -Centro -Carrasco
Bonito/TO.

22.2      A impugnacdo s6 serd recebida por forma fisica, e deverd ser protocolada na COMISSAO
PERMANENTE  DE  LICITACAO  localizada  na  Rua  Ulisses  Guimardes,  N°  100  -Centro  -Carrasco

Bonito/TO.

22.3      A  peti¢do serd  dirigida  d  autoridade subscritora  do  Edital,  que  caberd  decidir sobre  a
impugnagdo.
22.4      Caberd ao pregoeiro decidirsobre a peti¢ao no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas);
22.5      Acolhida  a  impugnacdo,  serd  definida  e  publicada  nova  data  para  a  realizacdo  do
certame.
22.6      As  impugnac6es  e  pedidos  de  esclarecimentos  ndo suspendem  os  prazos  previstos  no
certame.
22.7      As  respostas  ds  impugnac6es  e  os  esclarecimentos  prestados  pelo  Pregoeiro  serdo
entranhados nos autos do processo licitat6rio e estardo disponiveis para consulta  por qualquer
interessado.
22.8      0s casos omissos do presente pregdo serao solucionados pelo pregoeiro.
22.9      Quem  impedir perturbar ou  fraudar,  assegurado  o  contradit6rio  e  a  ampla  defesa,  a
realizac6o de qualquer ato do procedimento licitat6rio, incorrerd em pena de detenc:do de 06
(seis)  meses a 02  (dois)  anos, e multa, nos termos do Artigo 93 da lei 8.666/93.

23.  DAS DISPOSICOES FINAIS (Ah. 43, § 3° e Artlgo 65, § 1° da I.ei 8.666/?3)

23.1       Ndo  havendo  expedienle  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impec:a  a
realiza€do do certame  na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida  para o
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primeiro  dia  i)til  subsequente,  no  mesmo  hordrio  anteriormente  estabelecido,  desde  que  ndo
haja comuniea¢C]o em contrdrio pelcj Pregoeiro.
232       Nojuleamento das propostas e da habilitcxpdo, o pregoeiro poderd sancir erros ou falhas
que ndo alterem a substdncia dos propostas, dos documentos e sua validacle juridica, mediante
despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessivel  a  todos,  atribuinclo-lhes  valiclade  e
eficdcia para fins de habiTitac:do e classifica¢do.
23.3      A homologa¢do do resultado desta licitacao nao implicard direito d contrataedo.
23.4       As   normas   discipnnadoras   da   ltcitcxpao   serdo   sempre   interpretadas   em   favor   da
ampliac:do  da  disputa  entre  os  interessados,  desde  que  ndo  comprometam  o  interesse  da
Administragc]o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contrata¢eio.
23.5      0s „citantes assumem todos os custos de preparacc]o e apresenta¢do de suas propostas
e     a     Administrac:do     nao     sera,     em     nenhum     caso,     responsdvel     por     esses     custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitat6rio
23.6       Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do
inicie e incluir-se-d o do vencimento.
23.7       0 desatendimento de exigencias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento clo
lieitante, desde que seia possivel o aproveitamento do ato, observados os princlpios da isonomia
e do interesse pt/blieo.
23.8       Em caso de divergencia entrediisposie6es deste Edital ede sous anexos ou demais pecas
que comp6em o processo, prevalecerd as deste Edital.
23.9      0  natante  vencedor deverd  adequar sua  proposta  ao  seu  lance  ou  negocia¢do,  no
prazo  mdximo  de  03  (tres)  dias  titeis,  contados,  da  data  da  realizaccio  do  Preg6o.  A  ndo
apresentacdo  ensejard  aplicac:ao  das  penalidcides  legalmente  prevista,  bern  como  na  sua
descidssificaedo.
23.10    0 resultado do presente cerfame sera divulgado no Didrio Oficial do Estado do Tocantins
-TO.

23.11     0s demais atos pertinentes a esta ricita¢do, passiveis de divuleacdo, serao publicados no
Didrio   Oficial   do   Estado   do   Tocantins   ou   quadro   de   aviso   desta   lmstituicdo,   em   cardter
estritamente informativo.
23.12    0s  envelopes  contendo os  documentos  de  habilitciedo  dos  demais  licitantes  ficardo  d
disposic:do para retirada na Said da Comisscio de LicitaGdo, atrav6s do seu pregoeiro e equipe
de apoio, locarizado rro  predio administrcitivo da  PREFEITURA  MUNICIPAL DE CARRASCO  BONITO-
TO,  pelo  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  da  data  de  pubncacdo  da  homologacdo  da
lieitacde.
23.13    0   vencedor   deverd,   durante   a   execuc6o   contratual,   manter   as   candic:6es   de
habilitacdo apresentadas na h.citac:do.
23.14    Conforme preceitua o § 40 do Art. 62 da Lei Federal n. 8.666„3, o documento hdbtl para
formarizac:do serd o Termo de Contrato;
23.15    A proponente que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condic;6es
contratuais,  os  actescimos  ou  supress6es  que  se  fieerem  necessdrid,  ate  25%  do  valor  inicial
atualizado;
23.16    0  edital  completo  serd  dispohibi!izado  para  consulta  e  c6pia  na  sala  de  "aitag6es,
localizada no predio da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, atravds do pregoeiro e equipe
de apoio os quais prestardo todos os esclarecimentas solicitados pelos interessados neste Pregdo,
estando disponivel para atendimento nos dias uteis, dos O8hoomin ds 12hoomin, no predfo sifuado
nna Rua Ulisses Guimardes, N° 100 -Centro -Carrasco Bonitono.
23.17    A  solicitaedo  de esclarecimento de  duvidas a  respeito de  condic6es deste  Edital  e  de
ooutros assuntos relacionados a presente ncitacdo deverdo, de preferencia, ser efetuada pelas
empresas interessadas em participar do certame pelo e-man clocarrascobc>nito@amail.com ou
telefone  (63)  3344 -  1462, entre as 08:00 e  12::00 horas,  ate o 2°  (segundo)  dia  btil que anteceder
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a   data   estabelecida   no   predmbulo   deste   instrumento   convocat6rio   para   a   sessdo   de
recebimento e abertura dos envelopes proposta de preco e habilitacdo.
23.18    Sdo parfes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:

•    rf ;;:,,                   ,,. =:i;;, y  , .,  J4ANfaee!s' auf I     .                       a [DrlAL\t,` J: €ae-::Rizar¥Lp>j:A;%ar¥£.eeLS`#.i;J<;,{,  :^6%a;¥x.:. :

ANEXO  I Termo De Referenc a
ANEXO  11 Termo De Credenc amento;
ANEXO  Ill Declaracdo De CumDrimento Dos Reauisitos De Habilitacdo
ANEXO  IV Declaracao  De  Sujeic:do  Ao  Edital  E  De  lnexistencia  De  Fatos  Supervenientes

lmDeditivos Da QuaIificacao
ANEXO  V Declaracdo De Nao Empreaos De Menor
ANEXO  Vl Carta Propc)sta
ANEXO  Vll Declaracdo De Ausencia De Servidor No Quadro De Pessoal
ANEXO  Vlll M nuta Da Ata De Reaistro De Preco
ANEXO  IX M nuta Do Contrato
ANEXO  X Declaracdo De Recebimento Do Edital De Acordo Com Suas Condic6es

24.  I ORO

24.1       As quest6es decorrentes da execu¢do deste lnstrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da  Cidade de Augustin6polis - TO,
com exclus6o e ren6ncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Carrasco Bonito -TO, 27 de Fevereiro de 2020.

JEAN  D
PREGOEIRO - Portaria n° 022/202o
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ANEXO  I

TERMO  DE REFERENCIA

Licita¢do Modalidade Pregdo Presencial S.R.P N°. 07/2020.
Processo Licitat6rio n a  19/2020

1.     OBJETO:

1.1.       Contratacdo de empresa visando registro de prec:os para futura e parcelada presta¢ao
de  servicos  de  horas  de  mdquinas  dos  tipos  (trator  de  esteira,  escavadeira  hidrdulica,  pd
carregadeira,  caminhdo  basculante  entre  outros),  para  atender as  necessidades  de  diversos
setores do municipio.

2.     DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATA¢AO

2.1.        Justificasse a necessidade da possivel controta¢do uma vez que o municipio de carrasco
Bonitono nao disp6e do maquindrio especificado neste termo de referencia, os quais se fardo
necessdrio quando houver a necessidade para a realizac6o de pequenos reparos em estradas
vicinais, escavaGao de acudes/tanaues para os pequenos produtores da zona rural do municipio
executor  suas  atividades  com  melhor  facilidade,  a  realizac:do  de  servicos  de  remo€do  de
entulhos de grande porte, limpeza de terrenos baldios, limpeza de valas e c6rregos etc.

3.     DAS ESPECIFICACOES I QUANTIDADES

3.1.        A Contratac:do doservi¢o serd por HORA, deacordo com as necessidades da secretaria
Solicitante;  o  veieulo/maquindrio deverd  estar a  disposi¢do  quando  solicitado  pela  Secretaria
Municipal de Obras, permanecendo a sua disposicdo durante o perfodo de horas contratadas.

lTEM ESPECIFICACAO UNID QUANT. VALOR VALOR
TOTALESTIMADA UNITARIOMAx'Mo'Rsl TOTAL (  RS)

01 Contratacdo  de  horas  de  CAMINHAO HORAS 500 1  10,00 55.000,00
BASCULANTE     tipo     ``truck",     03     eixos,
capacidade de carga de minimo 12m3,
potencia  minima  de  200  CV,  movido  adiesel

02 Contrataeao de horas de m6quina tipo HORAS 400I 360,00 144.000,00
ESCAVADEIRA      HIDRAULICA,      potencia
liquida minima de  150 HP, profundidade
de  escavaedo   minima  de  05  metros,
alcance   horizontal   minimo   de   5,7   ou
superior     9,80      metros,      capacidade
minima    da    cacambQ    de   0,78    m3,
movido a diesel

03 Contratacdcj de horas de mdquina tipo HORAS 200 166,66 33.332,00
PA      CARREGADEIRA,      com      potencia
liquida    minima    de     150    HP,    volume
minimo de cacamba  de  1,50  m3,  peso
operacional minimo de 8.160 kg, movido
a diesel

04 Contratacdo de horas de mdquina tipo HORAS 150 196,66
r)9:9.prf7f/fro

ROLO COMPACTADOR  VIBRAT6RIO  LISO,
PE     DE    carneiro    iaual     ou    similar    a

Proeo Ullsses Guimar6es, n° loo -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
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marca/modelo C^ 25,120 CV., potencia
minima de  130 HP,  duos frequencias de
vibracdo, tracdo nas rodas traseiras e no
tambor,  tambor  minimo  de  2,134  in  de,
largura,   peso   operacic>nal   minimo   de
1 1.000 kg e vibra¢do acionada mdxima
de  compactacdo  acima  de  26.800  kg,
movido a diesel

105I

Contrata¢do de horas de mdquina tipo HORAS 500 260,00 130.000,00
TRATOR   DE   ESTEIRA,   motor   06   cilindros,
com  potencia  minima  de  130  HP,  peso
operacional    minimo    14.000   kg,   trator
equipado     com     riper,     ldmina     com
inclinacdo     e     angulac;ao     hidrdulica,
movido a diesel

06 CAMINHAO      MUNCK      com      alcance HORAS 150 188,33 28.249,50
vertical  de  no  minimo  de  15  metros  de
altura,   capacidade   de   elevacdo   de
8.300 ka a 03 metros e airo de 36o°.

VALOR TOTAL RS420.080,50

4.             DA ESPECIFICAC£O DO MAQulNARIO I QUANTIDADE DO SERVICO

4.1.       0   Maquindrio   deverd   estar   em   excelente  estado  de   Conservacdo,   com   toda   a
Documenta€do  Regular e deverd estar em  nome da empresa  Licitante,  ou  de  posse legal  da
mesma atrav6s de contrato de compra e venda ou de Locacdo firmado pela Licitante.

5.             DO PRAZO DE VIGiNCIA

5.1.        O registro de  pre¢os vigorard por urn perfodo de  12  (doze)  meses, contados a partir de
sua assinatura, com a devida publica¢do legal.
5.2.        A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar  os  acr6scimos  ou  supress6es  que  se  fizerem
necessdrios  na  execu€do do objeto da  presente  licitacdo,  ate  o  limite  de 2597o do valor inicial
atualizado, nos termos do §  1° do artigo 65 da Lei 8.666/93.

6.             DO PRAZO E DAS CONDIC6ES DA PRESTACAO DOS SERVICOS

6.1.        A  licitante vencedora deverd executar os servicos solicitados,  em  estrita conformidade
com disposic6es e especificac6es contidas neste termo de referencia.
6.2.       Os  servi¢os  dever6o  estar  de  acordo  com  as  exigencias  do  C6digo  de  Defesa  do
Consumidor, especialmente no tocante aos vieios de qualidade ou quantidade que os tornem
impr6prios  ou  inadequados  ao  uso  a  que  se  destinam  ou  lhes  diminuam  o  valor,  conforme
diploma legal.
6.3.        O Municipio reserva para si o direito de recusar os servicos prestados em desacordo com
o  Contrato, devendo estes, serem substituidos ds expensas,  da  CONTRATADA,  sem  que isto lhe
agregue direito ao recebimento de adicionais.

7.             DAS OBRICAC6ES DA CONTRATADA:

7.1.        A  Contratada  obriga-se  a  Executor  os  servicos,  em  rigorosa  e  estrita  obediencia  ds
prescri¢6es e exigencias contidas neste Termo de Referencia.
7.2.        A16m  dos  encargos  de  ordem  legal  e  os  demais  assumidos  em  outras  cldusulas  e
documentos integrantes desta Ata e sem altera¢do dos pre¢os estipulados, obriga-se, ainda, a
CONTRATADA a:

Praca Ullsses Guimcirdes, n° loo -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
E.mall: ®bonit`o@- mail.€ EE
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7.2.1.    Direcionar todos  os recursos necessdn.os, visando a obtencdo do perfeito fornecimento
do objeto contratual, de forma plena e satisfat6ria, sem Onus adicionais de qualquer natureza
ao CONTRATANTE;
7.2.2.    Executor os servicos em conformidade com as disposi¢6es do Termo de Referencia, Edital
e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada;
7.2.3.    Executor os Servi€os de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes
a legislacao pertinente, mantendo durante toda a execuedo do Contrato, todas as condic6es
de habilitacdo e qualificacdo exigidas neste procedimento licitat6rio, em compatibilidade com
as obrigac6es assumidas;
7.2.4.     Cumprir as posturas municipais e as disposic:6es legais estaduais e federais que interfiram
na execuc:ao do presente fornecimento;
7.2.5.    Providenciar a imediata correcdo dos defeitos apontados pela contratante quanto aos
servi¢os   executados,   o   objeto   da   contrata¢ao,  em   que   se  verifiquem  vicios,   defeitos  ou
incorrec6es, resultantes da contrataedo, no prazo assinalado pelo Municrpio;
7.2.6.    Na  hip6tese  de  descumprimento  da  obrigagdo  no  prazo  assinalado,  fica  facultado
requerer   que   ela    se.ia    executada   a    custa    do    Contratado,    descontando-se   o   valor
correspondente dos pagamentos devidos ao Contratado;
7.2.7.    Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato;
7.2.8.    Responsabilizar-se por todas as despesas da execueao do contrato;
7.2.9.    Aceitar, nas mesmas condie6es do contrato, os actescimos que se facam necessdrios nas
compras, de ate 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o art. 65, § 1° da Lei Federal  n°
8.666/93, ndo sendo necessdria a comunicacdo ptevia da Contratante;
7.2.10.  Cumprir  todas  as  obrigae6es  de  natureza  fiscal,  trabalhista  e  previdencidria,  incluindo
seguro  contra  riscos  de  acidentes  do  trabalho,  com  rela¢do  ao  pessoal  designado  para  a
realizacdo    do    fornecimento,    que    nao    terao    com    o    CONTRATANTE    qualquer    vinculo
empregaticio;
7.2.11.  Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CONTRATANTE,  ou  ainda  a  terceiros,  na  execucdo  do  fornecimento  obj.eto  da  licitacdo,  ndo
sendo  excluida,  ou  mesmo  reduzida,  a  respons.abilidade  pelo  fato  de  hover  fiscalizacdo  ou
acompanhamento pelo CONTRATANTE.
7.2.12.  Indenizar  terceiros  e/ou  o  Contratante,  mesmo  em  caso  de  ausencia  ou  omissao  de
fiscaliza¢ao  por  parte  deste,  pelos  danos  ou  prejuizos  a  que  der  causa,  por  dolo  ou  culpa,
assegurados a ampla defesa e o contradit6n.o, devendo o fornecedor adotar todas as medidas
preventivas, com fiel observdncia ds exigencias dos autoridades competentes e ds disposiG6es
legais vigentes;
7.2.13.  Submeter-se a fiscalizac:do por parte da Contratante, bern como ds disposi€6es legais em
vigor;
7.2.14.  A presente ata deverd ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as Cldusulas
Contratuais e as normas enumeradas na Lei n° 8.666/93.

8.             DAS OBRIGACOES  DA CON1.RATANTE

8.I.       Sdo obrigae6es da contratante:
8.I.1.    Receber o objeto no prazo e condie6es estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.1.2.    Verificar   minuciosamente,   no   prazo   fixado,   a   conformidade   dos   bens   recebidos
provisoriamente  com  as  especifica¢6es  constantes  do  Edital  e  da   proposta,   para  fins  de
aceitacdo e recebimento definitivo;
8.1.3.    Comunicar  a  Contratada,   por  escrito,  sobre  imperfeic6es,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
8.1.4.    Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumpn.mento  dos  obrigac6es  da  Contratada,  atraves  de
comissdo/servidor especialmente designado.
8.1.5.    Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.2.        A    Administrac:do    ndo    responderd    por    quaisquer    compromissos    assumidos    pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execuc:do do presente Termo de Contrato,
bern como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

Pra¢a Ulisses Gulmordes, n° loo -CEP:  77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
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®8.3.        Prestar   as   informa¢6es   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados   pela

CONTRATADA.
8.4.        Pagar no prazo contratado, a importdncia correspondente aos servic:os executados.
8.5.        Rejeitar os servicos executados fora dos especificac6es deste Edital e seus anexos.
8.6.        Fiscalizaro contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/1993.

9.             DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

•.I.        A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta,  assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas  decorrentes da  boa  e
perfeita execuc:do do objeto e, ainda:
9.1.1.    Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢6es, conforme especificac6es, prazo e
local  constantes  no  Edital  e  seus  anexos,  acompanhado  da  respectiva  nota  fiscal,  na  qual
constardo  as  indicae6es  referentes  a:  marca,  fabricante,  modelo,  procedencia  e  prazo  de
garantia ou validade;
9.1.2.    Alguns ltens do objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo
em portugues e da relacdo da rede de assistencia t6cnica autorizada, caso necess6rio;
•.1.3.     Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e  17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de  1990);
?.1.4.    substituir, reparar ou corrigir, ds suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referencia,
os servieos que ndo atendam ao esperado;
9.1.5.    comunicar a Contratante, no prazo mdximo de 24  (vinte e quatro)  horas que antecede
a data da entrega dos servic:os, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacdo;
9.1.6.    monter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibmdade com as obrigac6es
assumidas, todas as condic:6es de habilita€do e qualificac6o exigidas na licitacao;
?.1.7.    indicar preposto para representd-la durante a execuGdo do contrato.
?.1.8.     Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  Administrac:do,  durante  o
fornecimento dos produtos;
•.1.9.     Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administra¢ao ou a terceiros;
?.1.10.  Responder isoladamente  pelos encargos trabalhistas,  previdencidrios, fiscais,  comerciais
e tributdrios, resultantes do fornecimento deste contrato, nos termos do disposto no artigo 71  da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera¢6es;
•.1.11.  Utilizar todos os recursos materiais e humanos necessdrios para o fornecimento, de acordo
com a demanda adjudicada;
9.I.12.  Acatar  as  requisic:6es  de  solicitacdo  dos  produtos,   atrav6s  de  ordem   de  compra,
obedecendo  aos  prazos  estipulados  pelo  Municipio  e  pela  legislacao  para  cada  demanda
encaminhada;

•              10.         CONTROLEDAEXECUCAO

10.1.      Nos   termos   do   ait.   67   Lei   nc   8.666,   de   1993,   ser6   designado   representante   para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro pr6prio todas as ocorfencias
relacionadas com a execugao e determinando o que for necess6rio a regularizacdo de falhas
ou defeitos observados.
10.2.     A  fiscalizae6o  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeic6es   t6cnicas   ou   vieios   redibit6rios,   e,   na   ocorrencia   desta,   ndo  implica   em   co-
responsabilidade da  Administrac:ao ou  de seus agentes e  prepostos,  de  conformidade  com  o
art.  70 da  Lei n° 8.666, de  1993.
10.3.     0  representante  da  Administracdo  anotard  em  registro  pr6prio  todas  as  ocortencias
relacionadas com a execueao do contrato, indicando dia, mss e ano, bern como o nome dos
funciondrios eventualmente envoMdos, determinando o que for necessdrio a regularizac:ao das
falhas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os apontamentos a  autoridade  competente
para as providencias cQbiveis.

11.           DASDISPOSIC6ESFINAIS

Praea Ullsses Culmardes, n° 100 -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
E-mail:di_pcarrc3seoieoiiit3`€grnciil_,_.=.cBm `fr
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11.1.     As partes interessadas deverdo ainda atender as seguintes condie6es:
11.11.1.  As  partes  interessadas  poderao  promover  os  contatos  que  se  fizerem  necessdrios  na
busca do melhor atendimento, atraves de telefone, fax e e-mail.
11.I.2.   0 VALOR  DE CADA  ITEM  CONSTANTE  NA  PROPOSTA  FINAL  NAO  PODERA SER SUPERIOR  AO
ESTABELECIDO   PELA   MEDIA   DE   PRE¢OS   OBTIDA   PELAS   PESQUISAS   DE   PRECO   CONSTANTE   NOS

AUTOS  DO  PROCESSO.

Carrasco Bonito -TO, 27 de Fevereiro de 2020.

Aprovo o Presente Termo de Referencia

CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES  DA  SILVA
Prefeito Municipal

Praca ulisses Culmcirdes, n° TOO -CEP: 77.?®5-000 -Fone: (63) 3344-1462
E-moll: cfr
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ANEXO -11

TERMO  DE CREDENCIAMENTO
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Fl.       /9/p,oc:NI®/ a/

A (Nome da Empresa) vein credenciar seu representante legal para a participac:do no processo
licitat6rio  da  modalidade  PREGAO  PRESENCIAL  S.R.P  de  n.a  L20_,  a  ser  realizado  no   (a)

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

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

Bairro:
n.a

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

do respectivo

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

Ou  (Se  funciondrio  da  empresa)  Para  formular oferfas  e  lances de  preeos e  praticar todos  os
demais  atos  pertinentes ao certame em  nome da  licitante,  especialmente,  todos  os  poderes
para  represent6-lo, junto  a  qualquer reparti€do  publica  ou  particular,  para  receber cita¢6es,
contessar,  transigir,  renunciar,  receber,  firmar  compromisso,  alem  de  tudo  mais  que  se  fizer
necessdrio para o fiel cumprimento deste mandato.

Local e data, _/

(assinatura representante legal

ESTE   DOCUMENTO   DEVERA   SER   REDIGIDO   EM   PAPEL   l.lMBRADO   DA   LICITANTE,   COM   NOME,
ENDERECO,  CNPJ  E  INSCRIC:OES  ESTADUAL  E MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER.

Pra¢a Ullsses Culmoraes, n° loo -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
E-moll: --fr.
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DECLARACAO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE  HABILITACAO

(NOME         DA         EMPRESA)
completo)

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

CPFn°                                        RG  No DECLARA  , sob as penas da
Lei, que estd em Situacdo REGULAR perante a Fazenda Municipal, a Seguridade Social e o Fundo
de Garantia de Tempc> de Servi¢o - FGTS, bern como, atende ds exigencias do edital quanto d
habilitaeao juridica para os fins previstos no presente CERTAME PREGAO PRESENCIAL n° _/20_,
e ainda, que estd ciente dQ obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Local e data,           /

(assinatura representante legal)
Carimbro da Empresa

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

Prclca UIlsses Cuimardes, n° loo -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
E-mail:  cl #
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ANEXO IV

(EM  PAPEL TIMBRADO  DA  EMPRESA)

DECLARA¢AO  DE SUJEICAO  AO  EDITAL  E  DE  INEXISTENCIA  DE  FATOS SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS  DA  QUALIFICACAO

PROCESSO  LICITAT6RIO XXX/2020
PREGAO  PRESENCIAL  N° XXX/2020

A   empresa portadora   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:ao no  Processo  Licitat6rio  em  epigrafe  e  que  estd
ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrencias posteriores.  Declara tamb6m que cumpre
plenamente todos os requisitos de habilitaedo.
0   signatdrio   da   presente   Sr(a) em   nome   da
proponente   acima   citada,   declara   ainda,   expressamente,   que   se   sujeita   ds   condi¢6es
estabelecidas  no  edital  de  PREGAO   PRESENCIAL  S.R.P  Ng  XXX/2020  em  consideracdo  e  dos
respectivos anexos e documentos, que acatard integralmente qualquer decisdo que venha a
ser tomada pelo licitador quanto a qualificacdo apenas das proponentes que hajam atendido
ds condic6es estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de fornecimento dos produtos.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistencia de fatos supervenientes impeditivos
da  qualificaedo  ou  que  comprometam  a  idoneidade da  proponente  nos  termos  do  Art.  32,
pardgrafo 2°, e Art. 97 de Lei Federal n. 8.666 de 21  de junho de  1993, e suas alterac6es.

Por ser verdade, firmo o presente.

de 2020.

Assinatura e Carimbo (representante legal)

Praca Ulisses Culmordes, n° loo -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
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ANEXO V

(em papel IImbrado do proponente)
DECLARA¢AO DE  NAO  EMPREGA MENOR

PROCESSO  LICITAT6RIO XXX/2020
PREGAO  PRESENCIAL N° XXX/2020

inscrito  no  CNpj  no

CPL
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por               intermedio               de               seu               representante               legal               o               (a)

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

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

(   )  Ressalva: Emprega Menor a partir dos  14 (quatorze) anos, na Condi¢do de Aprendiz.
(ObservaGao: Em caso Afirmativo, assinalar a Ressalva acima).

Local e data,            de

Assinatura e carimbo do CNPJ

Praca UIlsses Culmar6es, n° TOO -CEP: 77.985-000 -tone: (63) 3344-1462
I-mall:sjp£_g.r|ciscobo!3.i|9ia={ama.gLLgorri tr
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ANEXO Vl

(Papel Timbrado)

CARTA  PROPOSTA

A

Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito/TO,  d  Praca  Ulisses  Guimardes,100,  Centro,  Carrasco
Bonito/TO

Ref.:  PREGAO  PRESENCIAL-N°.  XXX/2020 -SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PRECOS
PROCESSO LICITAT6RIO 0L2020

A    empresa
Banco

inscrita    no    CNPJ    sob    n.a                                  ,    sediada    d
Agencia  no: Conta  no: .tendo

examinado o Edital, vein apresentar a presente proposta para a prestacdo dos servicos descritos
objeto de conformidade com o  Edital mencionado, conforme planilha e condic:6es abaixo, jd
inclusas  todos  os  custos  diretos  e  indiretos,  lucros  e  encargos,  impostos  taxas  e  demais  custos
incidentes.

(Especificar o OBJETO conforme planilha constante do Anexo I -Termo de Referencia, contendo
auantl tativos, esDecificacao do obieto, valores unltanos e totals e loca s de entreaa) .

'TEM ESPECIFICACAO UNID QUANT.TOTALESTIMADA VALORUNITARIOMAxlMO'Rsl I        VALORTOTAL(RS)

01 Contratagdo  de  horas  de  CAMINHAO HORAS 500
BASCULANTE      tipo      ``truck",      03     eixos,
capacidade de cargo de minimo  12m3,
potencia  minima  de  200  CV,  movido  adiesel

02 Contratacdo de horas de mdquina tipo HORAS 400
ESCAVADEIRA      HIDRAULICA,      potencia
li'quida minima de  150 HP, profundidade
de  escavac:ao   minima   de  05   metros,
alcance   horizontal   minimo   de   5,7   ou
superior     9,80      metros,      capacidade
minima    da    cat:amba    de    0,78    m3,
movido d diesel

03 Contratae6o de horas de m6quina tipo HORAS 200
PA      CARREGADEIRA,      com      potencia
liquida minima de 150 HP, volume minimo
de     caeamba     de     1,50     m3,     peso
operacional minimo de 8.160 kg, movido
a diesel

04 Contratacdo de horas de mdquina tipo HORAS 150

ROL0  COMPACTADOR  VIBRAT6RIO  LISO,
PE     DE     carneiro     igual     ou     similar    a
marca/modelo CA 25,120 CV„ potencia
minima  de  130  HP,  duos  frequencias de
vibrac:do, tracdo nas rodas traseiras e no
tambor,  tambor  minimo  de  2,134  in  de
largura,   peso   operacional   minimo   de
1 1.000  kg  e  vibrac:do acionada  mdximQ
de  compactacao  acima  de 26.800  kg,
movido a diesel

Praca Ulls§es Culmcir6es, n° loo -CEP: 77..85-000 -Fone: (63) 3344-1462
E-mall:glBccirrci§cobonito@g[nrfu._.€P~m. A
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05 Contratacao de horas de mdquina tipo HORAS 500
TRATOR   DE   ESTEIRA,   motor   06   cilindros,
com  potencia  minima  de  130  HP,  peso
operacional    mi'nimo    14.000   kg,    trator
equipado     com     riper,     ldmina     com
inclinacdo     e     angula¢ao     hidrdulica,
movido a diesel

06 CAMINHAO      MUNCK      com      alcance HORAS 150
vertical  de  no  minimo  de  15  metros  de
altura,   capacidade   de   elevac:do   de
8.300 ka a 03 metros e airo de 360°.

VALO R TOTAL RS

Total da proposta RS XXXXXXXXXX( Valor por extenso)

Dados da empresa:
a)  Razdo Social:
b)  CGC  (MF)  no:
c)  lnscri¢Clo  Estadual  n°:
d)  Endere¢o:
e)  Fone: Fax (se houver):

;  e -.mail:

a) Cidade:
h)  Banco Agencia no:

Estado:
Conta no:

OBS: Todas as propostas deverdo constar os dados do responsdvel para assinatura do Contrato
Nome:
RG  no:
CPF  no:
Cargo/Funcdo ocupada:
Fone:

DECLARAMOS  que  os  itens  serdo  de  primeira  qualidade,  caso  a  nossa  proposta  seja  aceita
comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condi¢6es previstos no edital, contados
a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos tamb6m em manter a

•         :%'i8:edn:a%%S::  PArt°6P°;ta r::re:,Tepn::°dd°anan°oj:'er:°er ae6in°p(esne;:entea/)o:'a;'ufroc°::acrus:esnut:
correspondente,  esta  proposta  constituird  urn  compromisso  de  nossa  parte,  observada  as
condic6es do Edital.

Declaro para os devidos fins que nos pre¢os propostos estcio inclusos todos os encargos, tributos,
impostos e demais despesas necessdrias para o fornecimento dos produtos.

Local e data, _/

(assinatura representante legal)
Carimbo da empresa

ESTE   DOCUMENTO   DEVERA   SER   REDIGIDO   EM   PAPEL   TIMBRADO   DA   LICITANTE,   COM   NOME,

ENDERECO,  CNPJ  E  INSCRICOES  ESTADUAL  E  MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER  PARA  CADA  LOTE  A

SER  APRESENTADO.

Proca ullsses Culmardes, n° TOO -CEP: 77.985-000 -Tone: (63) 3344-1462
I-mail:g:E2carrciscobonitoL§gLmLgfl:.a.Q_.in
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DECLARACAO  DE  AuSENCIA  DE SERVIDOR  NO  QUADRO  DE  PESSOAL

A
Prefeitura Municipal de Carrasco BonitolTO.
MODALIDADE:  PREGAO  PRESENCIAL S.R.P  XXX/2020
PROCESSO DE LICITACAO N° _/2020

NOME      DA      EMPRESA,      pessoa     juridica      de      direito      privado,      inscrita      no      CPNJ      n°

a

®

e      inscric:do      estadual       n°
bairro

de                                        , estado de            CEP

estabelecida
Munic'pio

atrav6s de seu representante
legal  abaixo assinado,  com cumprimento ao solicitado  no edital  de licitac:do  DECLARA,  sob  as
penas  da  lei,  que  ndo  possuem  em  seu  quadro  de  pessoal  servidores  poblicos  do  PODER
EXEcl/Ttvo MUN`C`PAL exercendo funG6es t6cnicas, comerciais, de gerencia, administra¢do ou
tomada de decisdo  (inciso Ill, do art. 90 da Lei 8.666/1993).

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

Local e data,           /

(assinatura representante legal)

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

Praea Ulisses Guimaraes, n° loo -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
E-mail:eij2cayrcag€®be>ni\`o(?ZgEELCEEL€_g.xp. A
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DECLARACAO  DE  RECEBIMENTO DO  EDITAL DE ACORDO COM SUAS CONDl¢OES

A
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO-TO

MODALIDADE  PREGAO  PRESENCIAL SRP  N° XX/2020
PROCESSO N° _/2o2o

NOME      DA      EMPRESA,      pessoa     juridica      de      direito      privado,      inscrita      no      CPNJ      n°
e inscric:do estadual n°

a                                                                    , bairro
de                   CEP

Munici'pio de
estabelecida

estado
DECLARO,    que    recebi    todos    os    documentos,    tenho

conhecimento de todas as informae6es e dos condic6es estabelecidas no presente edital, bern
como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

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

Local e data,           /

(Assinatura representante legal)

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

Praea UIlsses Guimar6es, n° 100 -CEP:  77.985-COO -Fone: (63) 3344-1462
I-mall:gifeLccirrascc!b®miio@gm__ciiks.S_rvi
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ANEXO -lx
MINUTA DA ATA DE REGISTR0 DE  PREC0  N° XX/2020

OBJETO: Contrata¢do de empresa visando registro de pre¢os para futura e parcelada prestacdo
de  servicos  de  horas  de  mdquinas  dos  tipos  (trator  de  esteira,  escavadeira  hidrdulica,  pd
carregadeira,  caminh6o  basculante  entre  outros),  para  atender as  necessidades  de  diversos
setores do municipio.

Proc. Llcltat6ilo n° 19/2020,  P.P 07/2020

Aos XX  dias  do  mes  de  XXXXXXXXXXX  de  2020,  a  Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito  -TO,
com sede no(a)  Prac:a da Matriz,100 -Centro -Carrasco Bonito/TO, inscrito(a)  no CNPJ/MF sob
o  n°  25.064.023/0001-90,   neste  ato  representado  pelo  Sr.  Carlos  Alberto  Rodrigues  da  Silva,
inscrito(a)  no  RG  n°  41264095-3  -SSP/MA,  inscrito  no  CPF  sob  o  n°  749.854.423-72,  residente  e
domiciliado na Av. Araguaia, s/n°, Centro,  Carrasco Bonito/TO, considerando o julgamento da

n°  19/2020,  RESOLVE  registrar os  preGos  dos  empresas  indicadas  e  qualificadas  nesta  ATA,  de
acordo com  a classifica€ao  por elas  alcanc:adas e  nas  quantidades cotadas,  atendendo  as
condi¢6es previstas no edital, sujeitando-se as partes ds normas constantes na Lei n° 8.666, de 21
de  junho  de   1993  e  suas  alteraG6es,  e  Decreto  Municipal  n°  063/2013  (que  Regulamenta  a
Modalidade  de  Licitac:ao  denominada  Pregdo),  e,  do  Decreto  Municipal  n°  043/2016   (que
lnstituiu   o   Sistema   Registro   de   Prec:os)   que,   conjuntamente   com   as   condi¢6es   adiante
estipuladas, regem relacionamento obrigacional entre o Municrpio de Carrasco Bonito -TO, e as
Licitantes Vencedoras:

DO CONTEMPLADO (VENCEDOR)

RESOLVE registrar os precos da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ  N° XXXXXXXXXXX, sediada
na    XXXXXXXXX,    n°    XX,    CIDADA-UF,    CEP:    000000-000,    representada    neste    ato    pelo    Sr.
y:XXX}/:/:XX:/I/:XXXX,F{GrT°y:XXXXXF;#Prro,C;PFm®y:XXXXXXXX.

1,  CLAUSULA  PRIMEIRA  -OBJETO
1.1.  A  presente Ata tern por objeto o registro de precos para futura  e  parcelada  prestacdo de
servieos   de   horas   de   mdquinas   dos   tipos   (trator   de   esteira,   escavadeira   hidrdulica,   pd
carregadeira,  caminhao  basculante entre outros),  para  atender as  necessidades  de  diversos
setores  do  municipio,  do  tipo  menor  pre¢o  por  item,  seguindo  as  condie6es  quantidades  e
especificac6es constarites  no TERMO  DE  REFERENCIA  (Anexo  I)  do  presente  Edital,  tipo  "Menor
Preco Por Item", e Seus Anexos especificados nos itens/Lotes do Termo de Referencia do edital
do Pregdo  n° 07/2020,  que e parte integrante desta  Ata, assim como a  proposta  vencedora,
independentemente de transcrieao.

2.      -DO CONTEMPIADO VENCEDOR,  PRECOS  E  PRODUTOS REGISTRADOS
Considera-se registrado os seguintes;

Piaca UIIsses Cuimaraes, n° loo -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
E-mall:a.|frcayrcigcobonito`'§`gLm~aj!L=£g.ap
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lTEM ESPECIFICA¢^O UNID QUANT. VALOR VALOR
TOTALESTIMADA UNITARIOMAxlMo'RS) TOTAL (  RS)

01 Contratacdo  de  horas  de  CAMINHAO HORAS 500
BASCULANTE      tipo      ``truck",      03      eixos,
capacidade de cargo de minimo  12m3,
potencia  minima  de  200  CV,  movido  adiesel

02 Contratacdo de horas de mdquina tipo HORAS 400
ESCAVADEIRA      HIDRAULICA,      potencia
liquida  minima  de  150  HP,  profundidade
de   escava¢do   minima   de   05   metros,
alcance   horizontal   minimo   de   5,7   ou
superior     9,80      metros,      capacidade
minima    da    caGamba    de    0,78    m3,
movido a diesel

03 Contrata€do de horas de mdquina tipo HORAS 200
PA      CARREGADEIRA,      com      potencia
liquida minima de 150 HP, volume minimo
de     cacamba     de     1,50     m3,     peso
operacional minimo de 8.160 kg, movido
a diesel

04 Contratacdo de horas de mdquina tipo HORAS 150
ROLO  COMPACTADOR  VIBRAT6RIO  LISO,
PE     DE     carneiro     igual     ou     similar    a
marca/modelo CA 25,120 CV., potencia
minima  de  130  HP,  duos  frequencias  de
vibrac;do, tracdo nas rodas traseiras e no
tambor,  tambor  minimo  de  2,134  in  de
largura,   peso   operacional   minimo   de
1 1 .000 kg  e vibraedo acionada  mdxima
de  compactac:do  acima  de  26.800  kg,
movido a diesel

05 Contratacao de horas de mdquina tipo HORAS 500
TRATOR   DE   ESTEIRA,   motor   06   cilindros,
com  potencia  minima  de  130  HP,  peso
operacional    minimo    14.000   kg,    trator
equipado     com     riper,     ldmina     com
inclinacao     e     angulac:6o     hidrdulica,
movido a diesel

06 CAMINHAO      MUNCK      com      alcance HORAS 150
vertical  de  no  minimo  de  15  metros  de
altura,   capacidade   de   elevaGao   de
8.300 ka a 03 metros e airo de 3600.

VALO R  TOTAL RS

2 -CLAUSULA SEGUNDA  -VIGENCIA
2.1  A presente Ata de Registro de Prec:os vigorard pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura.
2.2 -A detentora da ata deverd comprovar a manutenGdo dos condic6es demonstradas para
habilitaedo no pregdo durante a vigencia deste instrumento de REGISTRO  DE PRECOS.

3 -CLAUSULA TERCEIRA  -  DOS  PRAZOS,  DAS CONDIC6ES  I  LOCAL  DE  ENTRECA
3.1  -Os produtos deverdo ser entregues no prazo mdximo de 02  (dois)  dias ®teis.
3.2 -0 Municlpio ndo estd obrigado a adquirir os produtos aqui registrados.

Praca ullsses Gulmardes, n° loo -CEP:  77.?85-000 -fone: (63) 3344-1462
E-mall:±£&ssa±£gsL±2bLonit®@s!mgjL±gE
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3.3  -  Os   produtos  poderc]o  ser  solicitados  em   pequenas  quantidades,  de  acordo  com  a
necessidade e demanda de cadQ departQmento solicitante. Portanto, caberd a detentora da
ata, entregar os produtos solicitados pelo municipio, independente dos quantitativos e volumes.
3.4  -  Os  produtos  deverdo  ser  entregues  em-qualquer  endereeo  do  perimetro  urbano  do
Municrpio, devendo o setor de compras ind!car na .`Requisi¢do", o local exato da entrega.
3.5 - A  CONTRATADA comprometer-se-6 a dar total garantia quanto a qualidade dos produtos
fornecidos,  bern  como  efetuar  a  substituicao  imediata,  e  totalmente  ds  suas  expensas,  de
qualquer   produto   entregue   comprovadamente   fora   dos   especificac6es,   danificados   ou
adulterados. Portanto, sua retirada ficard por conta detentora da ata, nos seguintes prazos:
a) imediatamente, se a rejeiedo ocorrer no ato da entrega; e,
b) em ate 48 (quarenta e oito) horas, ap6s a detentora ter sido devidamente notificada, caso a
constatagdo da irregularidade seja posterior a entrega.
3.6 -A recusa da contratada em atender a substituieao levard a aplicacdo dos san¢6es previstas
por inadimplemento.
3.7 - Correrdo por conta da detentora da ata todas as despesas tais como: seguro, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdencidn.os, decorrentes da entrega e da pr6pria aquisi¢ao
dos produtos.

4 -CLAUSULA QUARTA -  PRECOS
Os precos registrados serdo confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os
praticados no mercado e assim controlados pelo Municl'pio.
4.1 -Os precos registrados ser6o mantidos inalterados por todo o peri'odo de vigencia do registro,
admitida   a   sua   revisdo   em   casos   excepcionais,   nas   hip6teses   legalmente   admitidas   e,
considerados os precos de mercado.
a) A revisdo de preeos poderd ser efetivada por iniciativa do Municipio ou do detentor do registro
uma vez comprovado o desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato de compromisso.
b) A solicitacao de revisdo de pre¢os deverd serjustificada e instruida com documentos hdbeis,
para andlise do Municipio.
c) 0 Municipio de posse da documentacdo e da justificativa apresentada, analisard o pedido,
podendo deteri-lo ou nega-lo, ou ainda deferir em percentuais diferentes dos solicitados.

5  -  PAGAMENTO
5.1.   Os   pagamentos  serao   efetuados   em   ate   30   (trinta)   dias   ap6s   a   entrega,   mediante
apresentaGao de Nota Fiscal com liberacdo pela Secretaria Municipal de Educa€ao e Cultura
e Prefeitura Municipal e fundos Municipais de Saode e Assistencia Social.
5.2. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstdncia que impeea a liquida¢do da despesa, a
mesma ficar6 bloqueada e o pagamento sustado ate que a licitante providencie Qs medidas
saneadoras necessdrias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer Onus para a Prefeitura.
5.3.  0  pagamento  serd  creditado  em  conta  corrente  do  fornecedor,  atraves  de  Ordem
Bancdria,   devendo  para  isto,  ficar  explicitado   na   proposta  o   nome  do   Banco,   Agencia,
localidade e nomero da Conta Corrente em que deverd ser efetivado o cr6dito.
5.4.   Nenhum   pagamento   serd   efetuado   ao   licitante   vencedor,   enquanto   pendente   de
liquida¢do  qualquer  obrigac6o  financeira  que  lhe  for imposta,  em  virtude  de  penalidade  ou

#Emc:I::,:i:6S::raq:ep':Sg°agme:entd:r:i:°v:,;:a::Sntsat:net:t:ad:8tr:eF:::r:°pr::::%emr°engeut,€:I,Side
com  o   Fundo  de   Garantia  do  Tempo  de  Servico   (FGTS)   e  com  as  contribuie6es  para   a
Previdencia Social  (`lNSS)  e com o municipio de Carrasco Bonito -TO.
5.6  A  PMCB_TO  s6  efetuara  o  pagamento  se,  no  ato  da  atestacdo,  os  produtos  fornecidos
atenderem plenamente as especificac6es constantes deste edital e seus anexos.
5.7.  A  respectiva  nota  fiscal/fatura  deverd  estar  devidamente  discriminada,  em   nome  do
Fundo/Secretaria de Carrasco Bonito-TO e CNPJ.
5.8.  Qualquer  Atraso  ocorrido  na  apresenta¢do  da  fatura  ou  nota  fiscal  ou  dos  documentos
exigidos  como  condiedo  para  pagamento  (que  sdo  os  mesmos  documentos  exigidos  na
licitacdo)  por  parte  da  CONTRATADA  importard  em  prorrogacao  automdtica  do  prazo  de
vencimento da obrigaedo do CONTRATANTE.

6 -CLAUSULA SExl.A-  RECURSO ORCAMENTARIO  E  FINANCEIRO

Praco Ulisses Culmardes, n° loo -CEP: 77.?85-000 -Fone: (63) 3344-1462
I-mail:c|g3c.c!rfc!seoboniJQgigD?_gji:€LorQ A
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6.1   -   As   despesas   decorrentes   desta   l!citagao   correrdo   a   conta   dos   seguintes   dotac6es
or¢amentdrias:

7 -CLAUSULA SETIMA  -   CANCELAMENTO  DA ATA DE REGISTRO  DE  PRECOS
7.1  -A ata de registro de pre€os poderd ser cancelada nas seguintes hip6teses:
a) Quando o fornecedor ndo cumprir as c)brigac:6es constantes dessa Ata de Registro de Prec:os;
b)  Quando  o  fornecedor  ndo  retirar  a  Ordem  de  Compra  entregar  os  produtos,  no  prazo
estabelecido, sem justificativa aceit6vel;
c) Quando o fornecedor ndo aceitar reduzir os pre¢os registrados se esses se tornarem superiores
aos praticados no mercado;
d) Por raz6es de interesse p6blico, devidamente justificadas;
e) Quando o fornecedor solicitor o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado
de cumprir as exigencias desta  Ata  de Registro de  Pre¢os  por fato superveniente, decorrentes
de casos fortuito ou de forea major.
7.2 - A comunicacdo do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos nas alineas "a"
a `'d", sera formalizada em processo pr6prio e comunicada por correspondencia, com aviso de
recebimento, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa no prazo de 03 (tres) dias 6teis.

a           %-dceLSA::Smu:Am°:Tn?:?o-t:fguc::;ciai dos obrigac6es assumidas  pela  "citante vencedora, Sem

justificativa  aceita  pelo  Municipio,  resguardado  os  procedimentos  legais  pertinentes,  poderd
acarretar nas seguintes san?6es:
8.1  -Ficard impedida de licitar e contratar com a Administra¢do direta e autdrquica do Municlpio
de Carrasco Bonito -TO pelo prazo de ate 5 (cinco)  anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da  puniGdo,  a  pessoa  que praticar quaisquer atos  previstos  no  artigo  7°  da  Lei
federal n°  10.520, de  17 de julho de 2002..
8.2 -Caso venha d6sistir do contrato, al6m de outras comunica¢6es legais, a multa sera de  10%
(dez por cento) sobre o valor de seus itens da ATA  DE REG!STRO DE PRECOS.
8.3  -  A  san€do  de  que  trata  os  subitens  anteriores  poderdo  ser aplicada juntamente  com  as
multas, garantido o exercieio de ptevia e ampla defesa.

9 -cLAusuLA NONA -  FiscALizA¢ao
9.1  -Caber6 ao setor i'esponsdvel  pelo pedido dos  produtos,  proceder a fiscalizaedo rotineira
dos mesmos, quanto a quantidade, qualidade e ao atendimento de todas as especificac6es e
hordrio de entrega.
9.2 -Os fiscais est6o investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o produto que ndo
satisfaca as especificaG6es estabelecidas.

Proca UIlsses Gulmardes, n° loo -CEP:  77.985-000 -fone: (63) 3344-1462
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9.3 -  As irregularidades constatadas deverdo ser comunicadas ao  Prefeito Municipal,  no prazo
mdximo de 24 (vinte e qualro) horas, para que sejam tomadas as providencias necessdrias para
corrigi-las ou, quando for o caso, aplicar as penalidades previstas.
9.4  -   Faz  parte  integrante  desta   Ata  de   Registro  de  Precos,   aplicando-lhe  todos  os  seus
dispositivos, o edital na integra e as propostas detentoras da Ata.

10.  CLAIJSULA DECIMA -DAS OBRIGA¢OES DA CONTRATADA
10.1. A empresa cujo preco seja registrado fica obrigada a:
10.1. I . Assinar a Ata de Registro de Pre¢os no prazo estipulado.
10.1.2. Entregar o material no local, de acordo com o prazo conforme cronograma de entrega;
10.1.3. Substituir, em  ate 02  (dois)  dias, ap6s a notifica¢do, o  produto que apresentar qualquer
descricdo diferente ao edital.

11.  CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA  -  DAS  OBRICACOES  DO  CONTRATANTE
1 1.1 . Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a competente Ata de Registro de Pre¢o;
1 1.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociQe6es dos pre¢os registrados;
1 1.3. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Precos;
11.4.  Fiscalizar  para  que,  durante  a  vigencia  do  contrato  sejam  mantidas  as  condic6es  de
habilitaedo e qualificac:ao exigidas na licitaedo.

®                12.CLAUSULADECIMASEGUNDA  -DASDISPOSIC6ESGERAIS
12.I.  Reger-se-d  a  presente  Ata  de  Registro  de  Precos,  no  que  for  omisso,  pelas  disposi¢6es
constantes   na   Lei   Federal   n°   10.520/2002,   Decreto   municipal   n°  063/2013,   com   aplicacdo
subsididria da Lei n° 8.666/93, e no processo em epigrafe.

13.  CLAUSULA  DECIMA TERCEIRA  -DAS ASSINATURAS
13.1.  Assinam  a  presente  Ata  de  Registro  de  Pre¢os,  o  Prefeito  Municipal  de  Carrasco  Bonito
Estado do Tocantins, responsdvel pela conducao do certame, bern como o representante da
empresa vencedora  (s).

14 -CLAUSULA DECIMA QUARTA -I:ORO
Para a resolucdo de possiveis divergencias entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito
o Foro de Augustin6polis -TO, com expressa renoncia de qualquer outro.
E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitar todas as disposi¢6es estabelecidas
na presente Ata que, Iida e achada conforme, vai assinada pelo Exmo Sr.  Prefeito Municipal e
pelo  representante  da   detentora   da  ata,   qualificado  preambularmente   e   por  fim   pelas
testemunhas.

Carrasco Bonito - TO,  XX de XXXXXXX  de 2020.

CARLOS ALBERTO  RODRICUES  DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal- Contratante
CN PJ :  25.064.023/0001 -90
0RGAO  GERENCIADOR

xxx:I:x:II:x:xx:xxxx :x
CPF n° XXXXXXXXX

EMPRESA  XXXXXXXXXXX  LTDA -ME
C:NRJNIy:XXXX:X:XV:XXX:XX:XX

Praco UIlsses Cuimaraes, n° loo -CEP: 77.?85-000 -Fone: (63) 3344-1462
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CONTRATO N° L2020
0RIUNDO PROCESS0 LICITAT6Rlo N° XXX/2020 -ATA DE RECISTRO DE PRECO N° L2020

PREGAO  PRESENCIAL SRP . No. XXX/2020

CONTRATO   QUE    ENTRE   SI    CELEBRAM    A    PREFEITURA   MUNICIPAL   DE

cARRAscO BONiTono E A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
MEDIANTE  OS TERMOS  E CONDICOES  SEGUINTES:

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO  -TO,  pessoa juridica de direito  poblico,
atrav6s   do   Gestor  Carlos   Alberto   Rodrigues   da   Silva,   com   sede   na   Praea   Ulisses
Guimardes  n°  100,  Centro,  Carrasco  Bonito,  Estado do Tocantins,  inscrito  no  CNPJ/MF
sob o n° 25.064.023/0001 -90, doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinando,
e  do  outro  lado,  a  empresa
sediada a -Bairro                      -CEP:

CNPJ   NO
Estado do

doravante   denominada   CONTRATADA,   representada   neste   ato   pela   Sra.
portador    do    RG

na  cidade  de
CPF      no

formalizam   entre  si  o   presente
aj.uste,  para atender a necessidade de diversos setores do municfpio, do tipo menor preGo por
lote, conforme discriminado no Anexo I do termo de referencia do edital, decorrente da Ata de
Registro de  Precos _/201X  publicado  no  DOU  n°

do  dia
dodia                                 e  no  DOE  N°

Descrita  na  cldusula  primeira  deste  contrato,  em  razdo  do
PROCESSO  N.a  XXX/2020,  Pregdo  n.a  XXX/2020  S.R.P,  jd  homologado  e  adjudicado  no  DOU  n°

do   dia                                            e   no   DOE   N° do  dia                                 ,   e   na
conformidade  dos  cldusulas  e  condi¢6es  seguintes,  independentemente  de  transcri¢do  e  se
regerd  pela  Lei  Federal  n°  10.520/2002,  Decreto  municipal  n°  063/2013,  Lei  Complementar  n°
123/2006  e  subsidiariamente  pela  Lei  n°  8.666/93  e  alterac6es  e  pelas  cldusulas  e  condic6es
abaixo: convencionam entre si,  pelo presente Contrato, a cumprir expressamente as Cldusulas
seguintes:

CLAUSULA  PRIMEIRA - D0 0BJETO
1.1  Contrataedo de empresa visando registro de precos para futura e parcelada prestac:do de
serviGos   de   horas   de   mdquinas   dos   tipos   (trator   de   esteira,   escavadeira   hidrdulica,   pd
carregadeira,  caminhdo  basculante  entre  outros),  para  atender as  necessidades  de  diversos
setores do municipio.

CLAUSuLA SEGUNDA -D0 PRAZO DE ENTREGA E DA VIGENCIA

2.1. 0 prazo de vigencia do presenle contrato e de XX  (XXXX)  meses contados d partir da data
de sua assinatura.
2.2.  Os servicos serao realizados no local designado na  ordem  de servi¢os,  no hordrio tamb6m
designado.

CLAUSULA TERCEIRA  -  DO  VALOR  CONTRATUAL

3.1. O valor global do presente termo e de RSOOOO                (
3.2.  No  valor  acima  estipulado  jd  est6o  inclusos  todas  as  taxas,  encargos,  impostos,  fretes,
carregamento  e  descarregamento,  seguros  e  demais  despesas  inerentes  d  presta€do  dos
servi¢os objeto contratado.
3.3. 0 bern ora contratados serd fornecido na auantidade e Drecos unitdrios abaixo:

ITEM ESPECIFICA¢AO UNID QUANT.
P.UNIT.RS (pO' PRECOTOTAL

extenso)P.UNIT

Proca ullsses Guimaraes, n° loo -CEP: 77.985-000 -fone: (63) 3344-1462
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CLAUSULA QUARTA -  DA FORMA DE PACAMENTO
4.1.  Os  pagamentos  serdo  efetuados  em  ate  30  (trinta)  dias  ap6s  a  entrega  dos  servic:os,
mediante apresentac:do de Nota  Fiscal com liberacdo pela  Prefeitura Municipal, devidamente
atestada pela unidade da requisitcnte, declarando o recebimento do  (s)  produto  (s)  em plena
consondncia com a ordem de fornecimento, emitida pelo setor de Compras.
4.2. Para a execucdo do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverd
fazer constar na  Nota  Fiscal correspondente emitida, sem rasura,  em letra  legivel em  nome do
ORGAO Solicitante, n° CNPJ, o numero do processo licitat6rio, ndmero de sua conta bancdria, o
nome  do  Banco  e  a  respectiva  agencia  em  que  deverd  ser creditado  o  valor  devido  pela
remunerac:do apurada;
4.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverd ser acrescido de juros
morat6rios de 0,5 97o (cinco d6cimos por cento)  ao mes, apurados desde a data acima referida
ate a data do efetivo pagamento, calculados "pro rota die",

CLAUSULA QUINTA -DO  REAJUSTE  DE  PRECO
5.10s pre¢os contratados sdo fixos e irreajustdveis.

CLAUSULA SEXTA -DAS SAN¢6ES ADMINISTRATIVAS
6.1  Pelo  descumprimento  total  ou  parcial  dos  condic6es  contratuais,  a  CONTRATANTE  poderd
aplicar  a  CONTRATADA  as  seguintes  penalidades,  al6m  da  responsabilizacao  civil  e  penal
cabiveis, sem prejui'zo as de.mais sane6es previstas os
Artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.
6.1.1  Multa de mora de O,397o  (tres d6cimos por cento)  por dia de atraso inj.ustificado na  entrega
do  objeto  deste  contrato,  ate  o  30°  (trig6simo)  dia  de  atraso  sobre  o  valor  do  objeto  ndo
executado;
6.I.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto ndo executado quando o atraso for
superior  a  30   (trinta)   dias,  com  o  consequente  cancelamento  da  nota  de  empenho  ou
documento correspondente;
6.1.3 Multa de 207o  (vinte por cento)  sobre o valor global do contrato, no caso da contratada,
injustificadamente,  desistir do  mesmo  ou  causar sua  rescisdo,  ou  ainda  quando  a  contratada
ceder  o  contrato,   no  todo  ou  em  parte,  a  pessoa  fisica  ou  juridica,  sem  autorizaGao  da
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo mdximo de  15  (quinze)  dias, contados da
data da aplicacdo da multa, sem prei.ufzo de outras sanc6es contratuais;
6.1.4 Suspens6o do direito de participar de licita¢6es de qualquer 6rgdo ptiblico, pelo prazo de
ate 02  (dois)  anos quando,  por culpa  da  CONTRATADA,  ocorrer a  suspensdo,  e se for o caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Municl'pio de CARRASCO BONITO-TO pelo
prazo  de  05  (cinco)  anos,  enquanto  pendurarem  os  motivos  determinantes  da  puniedo  ou,
ainda, ate que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade;
6.1.5  Declarac:do  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  6rgdos  da  administraedo
Pbblica enquanto pendurarem os motivos determinantes da puni¢do ou ate que seja promovida
a  reabilita¢do perante a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida
sempre que o contrato ressarcir a Administra¢do pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o
prazo da sancdo aplicada com base no subitem anterior;
6.1.6 Nenhuma sancao sera aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa
pievia  do  interessado  e  recurso  nos  prazos  definidos  em  Lei,  sendo-lhes  franqueada  vista  ao
processo.

cLAusuLA sfriMA -DAs OBRIGAcoEs
7.1   DA  CONTRATANTE:
7. I .1  Apresentar esclarecimentos necessdrios para a execu€do do contrato.
7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro
do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.
7.1.3    Notificar,    por    escrito,    a    CONTRATADA,    fixando-lhe    prazos    para    corTigir    eventuais
irregularidades encontradas na execucdo do contrato,  bern como, quando da aplicac:do de
multas, reten¢do por danos causados e quaisquer d6bitos dQ CONTRATADA.
7.1.4 Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Servi¢o (OS) para a contrata¢do
pretendida.

Pra¢o Ullsses Culmar6es, n° loo -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
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7.2 DA  CONTRATADA:
7.2.1   Manter  durante  toda  a  execuc:ao  do  presente  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigae6es  por ele  assumidas,  todas  as  condic6es  de  habilitaeao  e  qualificacdo  exigidas  no
Processo Licitat6rio.
7.2.2   Atender  a   todas   as   despesas   e   encargos   de   qualquer  natureza   com   pessc)al   de
contrataGao,   necessdrios   a   execucdo   ao   contrato,   inclusive   os   encargos   de   natureza
trabalhistas,  previdencidrios,  fiscais,  de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos a
execu€do do objeto deste contrato, sem qualquer vinculo com o CONTRATANTE.
7.2.3   0ferecer,   como   uma   organizacdo  completa,   independente   e  sem   vinculo   com   o
CONTRATANTE, produtos de comprovada qualidade, sem Onus adicional ao preco registrado.
7.2.4 Ndo subempreitar o contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade.
7.2.5  Assumir  de  inteira  responsabilidade  por  qualquer  dano  pessoal  ou  material  que  seus
empregados  venham  a  causar  ao  Patrim6nio  da  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  quando  da
execucdo do objeto deste contrato.
7.2.6 Atender a requisic:6es do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos
produtos oferecidos.

CLAUSuLA OITAVA -DOS  RECURSOS ORCAMENTARIOS
8.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo, objeto deste contrato, correrdo por conta
das seguintes dotac6es orcamentdrias:

CLAUSULA  NONA -DA RESCISAO
9.1    Este   contrato   poderd   ser   rescindido   por   motuo   consentimento   entre   as   partes,   ou
unilateralmente  pela  CONTRATANTE  por medida  de interesse  poblico,  mediante  notificacdo  a
CONTRATADA,  ou na ocorrencia de qualquer das hip6teses,  previstas nos incisos I  a Xll e Xvll do
artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislac:do pertinente.

CLAUSULA DECIMA - DA VINCULAC^0
10.10 presente contrato 6 parte integrante do Processo  Licitat6rio XX/2020,  Pregdo Presencial
XX/2020 S.R.P, e Ata de Registro de Precos L2020.
10.2 Constituem  partes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos vinculados  ao
processo especificado na cldusula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

CLAUSULA DECIMA  PRIMEIRA -DA SUJEICAO  E DOS CASOS OMISSOS
11.1    As   partes   submetem-se   ds   normas   dos   Leis   8.666/93   e    10.520/02,   cujos   dispositivos
fundamentardo a solu€do dos casos omissos, em complemento ao Edital XXXXXXXX, do Processo
Licitat6rio competente.
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CLAUSULA  DECIMA SEGUNDA -DO FORO
12.I  Fica  eleito  o  Foro da  Comarca de  Augustin6polis -TO -Vara  Distrital  de Carrasco  Bonito -
TO,  com  exclusdo  de  qualquer outro,  para  nele  dirimirem  eventuais  dovidas  ou  controv6rsias
decorrentes do presente Contrato.
E por estarem I.ustos e contratados, fii.mam o presenle contrato em 03 (tres)  vias de igual teor e
forma,   para  que  se  produzam   os  legais  efeitos  esperados,  juntamente  assinados  com   as
testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas.

CARRASCO  BONITO/TO, XX de XXXXXXXXXX de 2020.

CARLOS  ALBERTO  RODRICUES  DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal -Contratante
CN PJ: 25.064.023/0001 -90

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS  01 :

NOME
RGNO

CPF  NO

ASSINATURA:.....

Representante
xxxx:x:xx:xxv:xxxxv:xx:xxxxx:x:xx

C:NPJs;otorr®XXX:X:XXXXJ::XJ::/:/:XXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHA 02:
NOME
RGNO

CPF  NO

ASSINATURA:..........„.....

Pra¢o Ullsses Culmaraes, na loo -CEP: 77.?85-000 -Fone:
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