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RECIBO  DE  RETIRADA  DE  EDITAL

PREGAO  PRESENCIAL S.R.P  -N°.  42/2019
PROCESSO  LICITAT6RIO  92/2019

OBJETO:  Contratac:do de ME/EPP equiparcida na forma da  Lei para Registro de precos visanclo
futura,  evenfual  e  parceidda  prestacdo  de servicos  de  perfuracdo  de  Pocos  Artesianos  para
areas  urbanas   e  rurais   no   munieipio  de   Carrasco   Bonitono,   Contorme  as   Especifica¢6es
Constantes no Edital e Seus Anexos.
Senhor licitante,

Visando a comuniea¢do futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO"O
e essa empresa, solieitamos a Vossa Senhoria que preencha este recibo de entrega de edital e
o remeta d Comissdo Especial de Licitaedo pelo fax (63) 3344-1462 ou pelo endere¢o eletronico
clDcarrascobonito@amail.com   para   que   possamos   mante-las   afualizados   sobre   qualquer
questionamento, esclarecimento ou errata ao Edital.

Retiramos, na sede da Prefeitura Munieipal de Carrasco Bonito, c6pl.a do EDITAL de REG`STRO DE
PRECOS DO PREGAO PRESENCIAL S.R.P.  N° 42|2019,  PROCESSO N° 92|2019.

DADOS  DA  EMPRESA:

RAZAO  SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO          COMPLETO: RUA:

CIDADE: ESTADO:                           CEP:

ELEFONE: E-MAIL:

NOME  DO  SOCIO  RESPONSAVEL  PELA  EMPRESA:

CPF: RG:-

DECLARO   PARA   OS   DEVIDOS   FINS, QUE   RECEBI   C6PIA   DO   EDITAL   E   ANEXOS   REFERENTE   AO
PROCESSO  LICITAT6RIO 92/2019.  PREGAO  PRESENCIAL S.R.P  42/2019.

DADOS  DO  RESPONSAVEL  PELA  RETIRADA  DO  EDITAL:

NOME:

CPF: RG:

ENDERECO          COMPLETO: RUA:

CIDADE: ESTADO:                           CEP:

ELEFONE: E-MAIL:

Recebi(emos) c6pia do instrumento convocat6rio da licitaGao acima identificada.
A Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, ndo se responsabilizard por comunicac6es

a empresa que n6o encaminhar este recibo ou prestar informa¢6es incorretas no mesmo.

Carrasco Bonito -TO           de

Assinatura
CARIMBO  DO CNPJ

RE

de 2019.
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EDiTAL DE LicnA€AO
PREGAO+REsl:NCIAI S.R.P -'N°. 42/2019

PRO¢ESSO LICITAT6RIO 92/2019
Tlpo bE L[crTACAo: MENOR PRECO

PREAMBULO

A  Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito -TO,  pessoa I.uridica  de  direito  poblico  interno,  com
endereco  na  Praca  Ulisses  Guimarcies,  n°  loo,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  25.064.023/0001-90,
atraves  da  Comissao  Permanente  de  Licitacdo  e  seu  Pregoeiro,  instituidos  pela  portaria  n°
01/2019,  de  03/01/2019,  torna  piJblico  para  o  conhecimento  dos  interessados  a  abertura  do
PROCESSO  LICITAT6RIO  92/2019,  na  modalidade  PREGAO   PRESENCIAL  S.R.P  42/2019,  do  tipo

MENOR PRECO POR  ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, visando a   Contratacdo
de  ME/EPP  equiparada  na  forma  da  Lei  para  Registro  de  pre¢os  visando  futura,  eventual  e
parcelada presta¢ao de servi¢os de perfurac:do de Pocos Artesianos para dreas urbanas e rurais
no municfpio de Carrasco Bonito/TO, com a abertura da sessdo poblica para o julgamento dos
envelopes de documentaedo e proposta previsto para o dia 07/01/2020, as 10h30mln, no Setor
de  Licita¢ao,  Iocalizado  nci  Praca  Ullsses  Culmaraes,  n°  loo  -Centro,  Carrasco  Bonlto/TO.  A
presente  licitacdo  sera  regida  integralmente  pelas  condi¢6es  e  normas  estabelecidas  pelo
presente Edital e pelas seguintes Leis, Decretos e LC abaixo:

>     Lei  Federal  n.10.520/2002;
>    Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterac6es posteriores;
>    Decreto Federal n° 3.555/2000;         `

Lcn°123/2006;
>     Lcn°147/2014;

>    Decreto Municipal n° 063/2013 (que Regulamenta a Modalidade de Licitacdo
denominada Pregdo);

>    Decreto Municipal n° 043/2016 que regulamenta o sistema de registro de preco;

0  Edital  na  lntegra,  esclarecimentos e  informac:6es relativas a  esta  licita¢do serdo  obtidas  na
Prefeitura    Municipal    de    Carrasco    Bonito    -    TO,    de    08    ds     12    horas,    ou    via    e-mail:
clpcarrascobonito@amail.com.
Os  envelopes  contendo  a  proposta  e  os  documentos  de  habilita¢ao  serdo  recebidos  no
endereco  acima  mencionados,  na  sessdo  publica  de  processamento  do  Pregdo  Presencial,
ap6s o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

1.     DOOBJETO:

1.1         A   presente   licita¢do  tern  por  objeto  a   esco!ha   da   proposta   mais   vantajosa   para
Contrata¢do de  ME/EPP  equiparada  na  forma  da  Lei  para  Registro  de  precos  visando  futura,
eventual  e  parcelada  prestaedo  de  servicos  de  perfuraeao  de  Poeos  Artesianos  para  areas
urbanas   e   rurais   no   municipio   de   Carrasco   Bonito/TO,   de   acordo   com   as   condi€6es
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1.2         AS Quantidades constantes do anexo I sdo estimativas, ndo se obrigando a Administra¢ao

pela contrataedo na sua totalidade.
1.3         Face  ao disposto  no  Art.  65, §  10,  da  Lei  Federal  n. 8.666/93,  em  sua  atual  redaedo,  as
Quantidades de que trata o item anterior poderdo softer acrescimos ou supress6es de ate 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro de Prec:os.
1.4  -Os servic:os a serem realizados estao descritos no Termo de Referencia que se encontra
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em anexo ao edital;

2.    DA PArmclpAcao NO PRECAO.

2.1         A  participac:do  na  presente  licitacdo  se  etetivQrd  mediante  a  apresentacdo  na  data,
hordrio  e  local  expressamente  indicado  no  predmbulo deste  Edital,  (ENVELOPE  N°  1 ),  Proposta
de   Precos  e   (ENVELOPE   N°  2)   dos   Documentos  de   Habilitacdo,   endereeadas  d  Comissdo
Permanente de Licitacdo
2.2         Poder6o  pcirticipar  deste  Preg6o  os  interessados  pertencentes  oo  ramo  de  otlvldc]de
relacionado  ao  objeto da  licitacao,  conloTme  disposto  nos  respectlvos  otos  constltutlvos,  que
atenderem a todos as exlgencios, Incluslve quanto a documento¢6o, constantes desle Edital e
seus Anexos.
2.3         Ndo  serd  admitido  o  envio  da  documentacdo  ou  propostas  atrav6s  de  correio  ou
sistemas  similares  e  nenhuma  responsabilidade  caberd  a  PREFEITURA  DE  CARRASCO  BONITO

sobre dovidas posteriores ou cobranca de servicos extras,  por motivo de nao atendimento dos
licitantes a este subitem.
2.4          As  empresas  licitantes  se  obrigam  a  acompanhar  as  publicac6es  no  Didrio  Oficial  do
Estado, da  Uniao e em Jornais, quando for o caso,  ndo sendo aceitas quaisquer alega€6es de
desconhecimento dos informac:6es, atos e decis6es relativas d presente licita¢do.
2.5         Ndo ser6o autenticados documentas no ato da abertura da licitac:do.

2.6         Nao poderdo partlclpor desto llcltacao os lnteressados:
2.6.1      Proibidos  de  participar de  licitac6es  e  celebrar contratos  administrativos,  na  forma  da
legislacdo vigente;
2.6.2      Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil cc)in poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.6.3      Que se enquadrem nas vedac6es previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de  1993;
2.6.4     Que    estejam    sob    falencia,    em    recuperacdo   judicial    ou    extrajudicial,    concurso
de credores, concordata ou insolvencia, em processo de dissoluedo ou liquidacdo;
2.6.5     Entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio;
2.7         Como  condiGdo  para  participacao  no  Pregdo,  a  licitante  deverd  firmas  as  seguintes
declarac6es:
2.7.1      Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 30 da Lei complementar n° 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49:
2.7.2     Que estd  ciei.ite e  concorda  com  as condic6es contidas  no  Edital e seus  anexos,  bern
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaedo definidos no Edital;
2.7.3     Que    inexistem    fatos    impeditivos    para    sua    habilitacdo    no    certame,    ciente    da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;
2.7.4     Que nao emprega  menor de  18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega  menor de  16  anos,  salvo  menor,  a  partir de  14 anos,  na  condic:ao  de  aprendiz,  nos
termos do artigo 7°, Xxxlll. da Constituicdo;

3.     DA ADES^O i DA VALIDADE DO RECISTRO DE  PRECOS

3.1         0s  precos  registrados  por  for¢a  deste  processo  tend  validade  de  12  (DOZE)  meses,  a
contar da data da publicacdo da Ata de Registro de Precos.
3.2         A  ata  de  registro  de  pre?os,  durante  sua  validade,  poderd  ser  utilizada  por  qualquer
6rg6o ou entidade da administrac:do publica que ndo tenha participado do certame licitat6rio,
mediante anuencia do 6rgc]o gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
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respeitadas, no que couber, as condic:Oes e as regras estabelecic]as na Lei n° 8.666, de  1993, e
no Decreto Municipal 043, do dia 23 ae maio de 2016.
3.3         Cciberd   ao  fornecedor  beneficidrio   da   Ata   de   Registro   de   Pre¢os,   observaclas   as
condiG6es nela estabelecidas,  optar pela aceita¢do ou ncio do fornecimento, clesde que este
fornecimento ndo prejud:ique as obrigac6es anteriormente assumidas com o 6rgdo gerenciador
e 6rgdos participantes.
3.4         As aquisic:6es ou contratac6es adicienais a que se refere este item ndo poderdo exceder,
par  6rgdo  ou  entidade,  a  100%  (cem  por  cento)  dos  quantitativos  dos  items  do  instrumento
convocat6rio e  registrados  na ata de registro de precos  para  o 6rgdo  gerenciador e  6rgdos
prtyicipantes.
3.5         As ades6es d ata de registro de preeos sao nmitadas, na totaltdade, ao mdxirno quintuplo
do quantitativo de coda item registrado na aha de registro de preGos para o 6rgdo gerenciador
e  6rgdos  participantes,  independentemente  do  nbmero  de  6rgdos  ndo  participantes  que
eventualmente aderirem.
3.6        Ao drgdo ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobran¢a do
cumprimento  pelo  fomecedor  dos  obn.gac:6es  contrcltualmente  assumidas  e  a   apncacdo,
observada   a   ampla   defesa  e  o  contradit6rio,   de  eventuais   penalidades  decorrentes  do
descumprimento   de   cldusulas   contratuais,    em   relacdo   as   suas   pr6prids   contratac:6es,
informando as ocorrencias ao 6rgdo gerenciador.
3.7        Ap6s a autoriza¢do do 6rgao gerenciador, o 6rgao ndo partictpante deverd efetivar a
contratacdo solicitada em ate  |90)  noventa dias,  observado  o prazo  de validade da  Ata  de
Reg\who de Preeos.
3.8         Caberd ao drgdo gerenciador autorizar, excepciional e i.ustificadamente, a prorroga€do
do prazo para efetivaGdo da contratae6o, respeitado o prazo de vigencia da ata, desde que
solieitada pelo drgdo ndo participante.
3.9         0 presente certame ncitat6rio, destinado ao registro de pre¢os, nao obriga a PMCB -TO
a firmar contrata¢6es nas quantidades estimadas, ficando assegurado ao detentor do registro a
preferencia de fornecimento, em igualdade de condie6es.
3.10      Ao  licitante  vencedor,   por  lote,   fica   assegurada   a   preferencia   em  ieualdade  de
condie6es com os demais licitantes acorrentes em futuras certames, ou mediante utilecxpdo de
quaisquer outros meios, respeitando a legislacdo relativa ds lfcitac6es.
3.11       A  qualquer  tempo  o  pre¢o  reg.lstrado  poderd  ser  revisto  em  decorrencia  de  eventual
reduc:ao  daqueles  praticados  no  mercado,  cabendo  a   Prefeitura  Municipal  convocar  os
prestadores reg.istrados para negociar o novo valor.

4.     DO CREDENCIAMEl\ITO

4.1            TODOS  OS   DOCuMEl`lTOS  RELATIVOS  AO  CREDENCIAMENTO  DE  REPRESENTANTES  DEVEM

ESTAR  roRA  DOs  ENVELOpEs  DE  pRorosTA Ou  RE  DOcuMENTOs  DE  HABiLITACAO:
4.1.1      0 na.tante poderd vir representado por seu administrador ou por mandatdrio.
4.12     Somente  sera  admitido  o  credenciamento  de  urn  Onico  representante  para  coda
licitante.
4.1.3     0 representante deverd ter poderes para, em  nome do licitante,  praticar todos os atos
relativos  ds  etapas  do  pregao,  principalmente  para  formular  propostas,  apresentar recursos  e
impugncxp6es.
4.1.4     0s poderes de representciedo deverdo ser demonstrados junto o Pregoeiro por meio de
instrumentos pdbltcos ou particulares, observcido o seguinte:
4.1.4.1  No caso c]e pessoa que exerce a funcao de 6rg6o da empresa  (proprietdrio, diirigente,
s6cio-gerente, etc.) , deverdo ser apresentadas:

A
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a)            C6PIA    DA    CARTEIRA    DE    IDENTIDADE    dc    representante

identificaedo com toto.
ou   outro   documento   de

b)            lNSTRUMENTO    DE    CONS"Tul¢ao    DA    SOC!EDADE    EMPRESARIA    (contrato    social    ou

estatuto), o qual deverd constar os poderes necessdrios a assunedo de obrigac6es em nome da
pessoa  juridica.  Se  o  representante  for  s6cio  ndo  detentor  de  poderes  para  isoladamente
formular  propostas  ou   praticar  atos   de  administracdo,   os   demais   s6cios   participantes   da
administrac:do, conforme dispuser o instrumenTo de constituicclo da empresa, deverdo outorgar-
lhe os poderes necessdrios.

4.1.4.2  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
identifica¢do com toto.
b)            INSTRUMENTO 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 formula-los. Recomenda-se, assim, a adoGdo do modelo de procuracao pciblica.
c)             lNSTRUMENTO    DE    CONSTITUICAO    DA    SOCIEDADE    EMPRES^RIA     (contrato    social    ou

estatuto).
4.1.5      Para a realizacdo do credenciamento, o licitante interessado deverd utilizar o Termo de
Creclenc.iamen\o do ^NEXO 11 {Assjnatura Representanre Legal Reconhecida Em Cart6rio Oficial)
deste Edital, sob pena de ser indeferido o seu credenciamento.
4.I.6     0 credenciamento e condiedo de participge6o no certame.
4.1.7     Junto  ao  credenciamento,  os  interessados  ou  seus  representantes  deverdo  apresentar
uma declaragdo  (modelo no ANEXO IV), fora dos envelopes, dando ciencia de que cumprem
plenamente os requisitos  de  habilitac6o.  0  cumprimento  dessa  exigencia  6  pre-requisito  para
participacdo no certame.
4.1.8     0s interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentacdo sem
representante credenciado deverdo remeter, fora dos envelopes, a declara¢do acima.
4.1.9     0  licitante  que  ndo  cumprir  as  exigencias  de  representacao  ndo  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
sessao de realizac;do do certame, como a interposiccio de recursos.
4.1.10   0s   documentos   necessdrios   ao   credenciamento   de   representante    deverao   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.
4.I.11    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:
4.1.11.1                  DECLARACAO   DE   ENQUADRAMENTO   DE   MICROEMPRESA   (para   empresas   com

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

5.     DA ENTRECA DOS ENVELOPES

5.1         0  encerramento  de  entrega  dos  envelopes  de  proposta  de  precos  e  documentos,
relativos a este Pregao para Registro de Precos dar-se-d ds  10h30 do dia 07 de Janeiro de 2020,
iniciando-se, imediatamente, a abertura do envelope de n° 01, com as propostas.
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5.2        A documenta¢6o de habilitac:ao deve constar no envelope N° 02, fechado, lacrado de
maneira a preservar o sigilo de seu conteodo e identificado obedecido o seguinte padrao:

ENVELOPE N° 01  -PROPOSTA  DE  PRECOS
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO -TO
COMISSAO  PERMANENTE DE LICITACAO
PREGAO  PRESENCIAL  N° 42/2019
0BJETO
DATA: 07/01 /2020
HORARIO:  10h30min
PROPONENTE (Razdo Social da Empresa)
CNPJ:
Endereeo Completo da Empresa:
Telefone:

ENVELOPE  N° 02 -DOCUMENTOS  DE  HABILITACAO
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO -TO

COMISSAO  PERMANENTE  DE  LICITA¢AO
PREGAO  PRESENCIAL  N°  42/2019
0BJETO
DATA: 07/01 /2020
HORARIO:  10h30min
PROPONENTE (Razdo Social da Empresa)
CNPJ:
Endereco Completo da Empresa:
Telefone:

®

5.3        0s envelopes n° 01 -Proposta de precos e n° 02 -Documenta¢6es deverdo ser entregues
no  Setor  de  Licitac6es  da  Prefeitura  Municipal,  sito  a  Praga  Ulisses  Guimardes,   100,  Centro,
Carrasco Bonito/TO, CEP: 77.985-000, ate as 10h30min do dia 07 de Janeiro de 2020.
5.4         A  proposta  deverd  ser  elaborada  e  redigida  em  lingua  portuguesa,  salvo  quanto  ds
express6es tecnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borr6es ou entrelinhas e ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuracdo.
5.5         Caso,  eventualmente,  ocorra  a  abertura  do  Envelope  n°  02   (Habilita¢do)  antes  do
Envelope n° 01  (Proposta de Preeo), por equivoco, sera novamente lacrado sem andlise de seu
conteddo e rubricado o lacre por todos os presentes.
5.6         A   ausencia   de   dizeres   na   parte   externa   do   envelope   constituird   motivo   para
desclassificacdo da licitante, caso seu preenchimento importe em prejuizo ao born andamento
do certame, assim, cabe ao Pregoeiro em decisdo fundamentada aceitar ou ndo o envelope
sem os respectivos dizeres.

6.     DAS PROPOSTAS DE PRECOS (ENVELOPE n° 02 DAS PROPOSTAS)

6.1         As  propostas  de  pre¢os  devem,  obrigatoriamente,  preencher  os  seguintes  requisitos  e
atender aos padr6es abaixo estabelecidos:
6.1.1      0s   Licitantes   deverao   apresentar   as   propostas   em   envelopes   nao   transparentes
impressas.
6.1.2     As   propostas  deverdo  ser  apresentadas  em  papel  timbrado  da  empresa  ou   com
apresentac:do no minimo de razao social, endere¢o completo inclusive o CEP, CNPJ e lnscriedo
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  portuguesQ,  sem  rasuras,  entrelinhas  ou  ressalvas,  com  a  ®ltima
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folha  devidamente  assinada  e  as  demais  rubricadas,  pelo  representante  legal  ou  procurador
com  poderes  outorgados  especialmente  para  tal  flm,  devendo ser dirigida  e  protocolada  no
Setor de Licitac6es nc) endere¢o constante do predmbulo.
6.1.3     Conter especifica¢Cio t6cnica clara e sucinta do objeto a ser oferecido, conforme termo
de referencia deste edital.
6.2         Deverd, ainda, conterexpressamente no interior do envelope:
6.2.1      Cabecalho contendo todos os dados que identifique a empresa;
6.2.2     Descricdo do objeto da presente licitacdo, com a indicacdo dos produtos ofertados, em
conformidade com as especificac6es da PLANILHA DE FORMACAO DE PRECO -ANEXO VIl deste
Edital;

6.2.3     Prego unitdrio e total poritem, e o valortotal da proposta, em moeda corrente nacional,
em algarismo e por extenso, apurado a data de sua apresenta¢ao, sem inclusclo de qualquer
encargo financeiro ou previsdo inflaciondria. Nos precos propostos dever6o 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 obj.eto da
presente licitaedo.
6.2.4     Prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias.
6.2.5      Ndo serd admitida cotacdo inferior a quantidade prevista neste Edital.
6.2.6     Conter  de  forma  clara  e  inequivoca,  a  descri¢C]o  de  todos  os  produtos  ofertados,
incluindo  a  marca, .modelo,  a  tim  de  que  a  Administraccio  possa  aferir  a  sua  qualidade  e
aceitabilidade no mercado.
6.3         Como    medida    excepcional    serdo    corrigidos    pelo    PREGOEIRO    quaisquer    erros
matemdticos e/ou de digitaGdo, e prevalecerd em casos de divergencia entre o pre¢o total do
item e o pre¢o unitdrio, o valor ofertado como preeo unitdrio, bern como em divergencias entre
o  valor  em  algarismo  e  o  valor  por  extenso,  contudo,  as  correc6es  ndo  podem  alcanear
proporc6es que venham a impor prejuizo ao born andamento do cerfame, assim, fica a crit6rio
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 ndo a proposta de pre¢os que
necessite de retificacdo.
6.4         lndicaedo do prazo para o inieio da entrega dos produtos serd estabelecido na ordem
de compra/servico, conforme os prazos minimos usuais no mercado.
6.5         As propostas nao poderdo impor condi¢6es ou conter op¢6es, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas urn Onico item, e urn preGo para coda item, e respectivos itens,
do objeto desta licita€do,  NAO SENDO ACEITA  PROPOSTA  COM VALOR ZERO OU  IRRIZ6RIO para

o objeto do certame. Nao serdo aceitas propostas que esteja em desacordo com o Edital do
presente Certame.
6.6         Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitdrios simb6licos,
irris6rios  ou  de  valor  zero,  incompativeis  com  cs  prec:os  dos  insumos  e  saldrios  de  mercado,
acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocat6rio  da  licitacdo  ndo  tenha
estabelecido   limites   minimos,   exceto   quanc!o   se   referirem   a   materiais   e   instalac6es   de

propriedade  do  pr6prio  licitante,  para  os  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  d  totalidade  da
remuneracao.
6.7         Devem estar inclusos nos preeos oferfQdos 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 permmdo, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
6.8        Todas   as   especifica¢6es   do   objeto   contidas   na   proposta   vinculam   o   fornecedor
registrado.
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6.9        A entrega dos envelopes cc;ntendo a proposta de precos e a respectiva documentacdo
significard expressa aceitacao, pelas licitantes, de todas as disposic:6es deste edital.

7.     DO PROCEDIMENTO DE REG]STRO  DE PRECOS:

7.1         0  presente certame licitat6rio, destinado ao registro de precos, ndo obriga a  Prefeitura
Municipal  de  Carrasco  Bonito/TO  a  firmar  contratae6es  nas  Quantidades  estimadas,  ficando
assegurado ao detentor do registro a preferencia do fornecimento, em igualdade de condig6es.
7.2         Ao   licitante   vencedor,   por   lote,   fica   assegurada   a   preferencia   em   igualdade   de
condic6es com os demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou  mediante utilizaec]o de
quaisquer outros meios, respeitando a legislac:do relativa ds licita¢6es.
7.3         A  qualquer  tempo  o  preco  registrado  poderd  ser  revisto  em  decorrencia  de  eventual
reduc:do  daqueles   praticados  no   mercado,   cabendo  a   Prefeitura   Municipal   convocar  os
prestadores registrados para negociar o novo valor.
7.4         0s  interessados  em  participar  deste  Pregdo  poderdo  examinar  e  adquirir  o  respectivo
edital na Prefeitura Municipal, dos 8hoomin ds  12hoomin, de 2a a 6a feira.

8.    DA HABiLiTA€AO (ENVELOpE 02 DE DOcuMENTA¢ao)

8.1         Da   habilitacdo:   Para   fins   de   participa€do   no   presente   certame,   sera   exigida   a
apresentaedo dos seguintes documentos:
8.1.1      Deverdo ser inseridos 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 por Cart6rio competente ou publicac:do em 6rgdo de imprensa
oficial.

8.1.2     As  Certid6es  devem  ser  Apresentadas  dentro  do  prazo  de  validade,  sob  pena  de
inabilitac:do.
8.1.3     Caso  os  documentos  apresentados  na  fase  de  habilitaGao  ndo  apresentem  datas  de
vencimento, serdo estes considerados vdlidos por 60 (sessenta) dias ap6s a data da emissdo.
8.1.4      As   empresas   poderdo   ser   representadas   no   processo   por   seus   titulares   ou    por
representantes  legais  munidos  de  instrumento  de  mandato  com  poderes  especificos  para  a
prdtica  de  quaisquer  atos  do  procedimento  licitat6rio,  inclusive  o  poder  de  interposic6o  de
recursos.

8.1.5     0s   documentos   exigidos   nos   itens   a   seguir   poderdo   ser   apresentados   em   c6pias
reprogrdficas  autenticadas  por Tabelido  de  Notas  ou  por publicac:6es  em  6rgdo da  imprensa
oficial.   As   c6pias   reprogrdficas   dos   documentos   tambem   podem   ser   autenticadas   pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio ou pelos servidores lotados na CPL deste ente federativo, a partir do
original, ate 02 (dois)  dias antes da abertura do certame. As c6pias reprogrdficas ficardo retidas
no processo.
8.1.6      0s  documentos  emitidos  via  internet  por  6rgdos  ou  entidades  poblicas  e  suas  c6pias
reprogrdficas dispensam a necessidade c!e autenticac6es.

8.2.1       REGISTRO COMERCIAL no caso de empresa indMdual
8.2.2      ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO social em vigor, devidamente registrado;
8.2.3     lNSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercieio;
8.2.4      C6PIA   DE   DOCUMENTO   de   identificaGdo   do   proprietdrio   e   ou   s6cios   (RG   e   CPF);
Autenticada.
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8.3.1       PROVA DE INSCRICAO  NO CADASTRO Nacional de  pessoa Juridica -CNPJ;
8.3.2      CERTIDAO   CONJUNTA   NEGATIVA   DE   DEBITOS,   ou   positiva   com   efeitos   de   negativa,

relativos a  tributos federais e a divida ativa da unido, perante a  Fazenda  Federal, abrangendo
Inclusive  as  contrlbuic6es  prevldencldrlas,  e  quanto  a  Divido  Atlvo  da  Uni6o,  expedida  pelo
6rgdo    da    Secretaria    da    Receita    Federal;            Portaria    RFB/PGFN    n°     L75I,e2/10/2014.)
htto://www.receitaJazenda.gov.br
8.3.3      CERTIDAO  NEGATIVA  DE  DfvIDA  ATIVA,  de  competencia  da  Secretaria  da  Fazenda  do
Estado, do domicnio ou sede da licitante) site SEFAZ
8.3.4      CERTIDAO NEGATIVA Quanto a Divida Ativa da Fazenda Municipal da licitante;
8.3.5      CERTIDAO    NECATIVA    -Prova    de    regularidade    perante    o    FGTS.     (Certificado    de
Regulan.dade -CRF)  httos://www.sifae.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Fqecfscriteriospesau
8.3.6      CNDT (CERTIDAO  NEGATIVA  DE  DEBITOS TRABALHISTA)  em  atendimento a  Lei  12.440,  de  7

de       julho       de       2011        e       Resoluc:do       Administrativa       TST       n°        1470       de       24.08.2011
www.tst certidao

8.3.7       CERTIDAO  NEGATIVA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  i  INELEGIBILIDADE,  emitida  pelo

CNJ.

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

8.4.1.    ANEXOVDeclaracdode 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 condicdo de aprendiz, a  partir de  14  (quatorze)  anos  (CFB,  Art.
7°, inciso XxxllI,  c/c a  Lei  n° 9.854/99).

8.4.2.    ANEXO IV Declara¢do impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal
da licitante, assegurando  a inexistencia de  impedimento legal  para licitar ou contratar com  a
administracdo.
8.4.3.     ATESTADO(S)   DE  CAPACIDADE  TECNICA  OU  CERTIDAO(6ES)   FORNECIDO(S)   por  pessoa

juridica de direito pi)blico comprovando a aptiddo da empresa no desempenho da atividade
pertinente   e   compativel   com   os   mesmos   itens   obj.eto   da   presente   licitacdo,   o(s)   qual(is)
poderd(ao)  ser(em)  submetido(s)  a  diligencia(s)   nos  Termos  do  lnciso  3°  do  Arfigo  43,  da  Lei
8.666/93.
8.4.4.      DECLARACAO  DE AUSENCIA DE SERVIDOR  P0BLICO 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;
8.4.S.     DECLARA¢AO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DE ACORDO COM SUA CONDI¢OES (ANEXO X).

8.4.1       BALAN¢O  PATRIMONIAL  e  demonstrae6es  cont6beis  do  exercfoio  anterior,  ou  c6pia
autenticada  do  Livro  Di6rio,  pertinente  ao  Balanc:o  Patn.monial  e  demonstra€6es  financeiras,
neste caso, inclusive, juntando-se c6pia dos termos de abertura e encerramento do referido livro,
que  comprovem  a  boa  situacdo  financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituicdo  por
balancetes   ou   balancos   provis6rios,   podendo  ser  atualizados  por  indices   oficiais   quando
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encerrados  hd  mais  de  03  (tres)  meses  da  data  de  apreser`tacdo  da  proposta.  Este  deve  ser
apresentado em original ou c6pia autentir.ado em cQrt6rici.
8.4.2      CERTIDAO  NECATIVA de falencia ou cor`cordala, expedida  pelo distribuidor da sede do
licitante.

8.5        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 sessao publica desta concorrencia.
8.5.         Os documentos constantes de cada envelope devem:
a)           Conter rubrica em todas as folhas e assinatura na ciltima do responsdvel constitui'do;
b)           Vir   preferencialmente de   modo   a   ndo   conter  folhas   soltas,   sem

®

0

emendas,  acrescimos,  NUMERADOS sequencialmente  em  ordem  crescente,  em  uma  via,  sem
borr6es, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omiss6es, salvo se, inequivocadamente, tais falhas ndo
acarretarem les6es ao direito dos demais licitantes, prejuizo a Administracao ou ndo impedirem
a exata compreensdo do contebdo.

9    DISPOSIC6ES CERAIS  DA HABILITA¢AO

9.10s  documentos   mencionados  no  itens  acima   poderdo  ser  apresentados  por  qualquer
processo de c6pia devidamente autenticada, ou por c6pia nao autenticada, desde que sejam
exibidos os originais  para verificacclo da autenticidade pelo  Pregoeiro ou  membros da  Equipe
de  Apoio  ou  membro  da  Comissao  Permanente  de  Licita¢ao  ate  01   (urn)  dia  antes  da  data
marcada para a ocortencia da sessdo de licitaedo.  A autenticidade do documento poderd,
ainda,  ser  verificada,  pela  Equipe  de  Apoic),  atrav6s  de  consulta  via  Internet  aos  "sites"  dos
6rgdos emitentes dos documentos.
9.2 As interessadas ficardo obrigadas a declarar por escrito, sob as penas da lei a ocorrencia de
qualquer fato superveniente modificador da situacdo legal que lhe ensejou a habilita¢do sendo
exigido,   neste   caso,   para   continuar  participando   do  certame   a   apresentac:ao  de   nova
documentae6o enunciada no item 7 deste edital, no que couber e a cn.terio da Administra€do;
9.3 Na   ocorrencia   da   hip6tese   prevista   na   alfnea   anterior,   ate   antes   da   assinatura   da
competente  Ata,  o  prosseguimento  da  participacdo  da  licitante  no  presente  certame  serd
decidido pela Comissdo Permanente de Licitaeao.
9.4As   licitantes   que   deixarem   de   apresentar   quaisquer   dos   documentos   exigidos   para
habilita¢do na presente licita¢do, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
edital ou com irregularidades serdo inabilitadas.
9.5 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte, e uma vez
constatada a existencia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal, a mesma serd
convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  dteis,  ap6s  confec¢do  da  Ata,  comprovar  a
regulariza¢Cio. 0 prazo poderd ser prorrogado por igual periodo.
9.6 A  ndo-regularizacao  da  documenta¢do,  no  prazo  previsto  no  item  anterior,  implicard  na
inabilita¢do  da  licitante,  sem  prejurzo  dos  sane:6es  previstas  neste  Edital,  sendo  facultado  a
PREFEITURA  MUNICIPAL   DE  CARRASCO   BONITO-TO  convocar  as   licitantes  remanescentes,   na

ordem  de classificacdo,  ou  propor a revoga¢ao deste  Pregdo. Se, na  ordem de classifica¢ao,
seguir-se  outra  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade  cooperativa  com
alguma restricdo na documentaGdo fiscal, serd concedido o mesmo prazo para regularizacdo.
?.7 As licitantes microempresas ou  empresas de pequeno porte deverdo apresentar, sob pena
de inabilitac:do, toda a documentacdo exigida para efeito de comprova¢6o de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente restric6es.

10 DO PROCEDIMENIO i DO JULCAMENTO:
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10.1       No  hordrio  e  local indicado  rio predmbulo, serd aberta  a sessao de processamento  do
Pregdo, iniciando-se com o credenciamento dos iriteressados em participar do certame.
10.2       Durante os trabalhos, somente sera permitida a manifestac:do, oral ou escrita, de pessoa
devidamente credenciada pela empresa licitante.
10.3       Para  efeito  de  classificacdo  dos  propostas  o  Pregoeiro  considerard  o  preeo  por  item
constante em coda proposta, sendo desclassificadas as propostas:
10.4       Cujo objeto ndo atenda as especificcic:6es, prazos e condic6es fixados no Edital, inclusive
aqueles exigidos como pie-classifica¢do;
10.5      Que apresentem pre¢o baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
10.6      As  propostas  ndo  desclassificadas  serdo  selecionadas  para  a  etapa  de  lances,  com
observdncia dos seguintes criterios:
10.7      As   propostas  de   prec:os  vdlidas  serdo  ordenadas  em   ordem  crescente  de  pre¢os,
devendo ser, em seguida, eleitos para parficipar da fase de lances o autor da proposta de preeo
mais  baixo e os que tenham  apresentado valores sucessivos  e superiores  em  ate  10%  (dez por
cento) relativamente ao menor preco;
10.8       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 pre¢os, caso haja propostas empatadas na terceira posicdo,
todas elas participardo da etapa de lances.
10.?       O julgamento da presente licitac;do serd processado, segundo o criterio de menor preco
por item e observado o disposto no item anterior, de acordo com o qual sera classificada em
primeiro  lugar,  a  proposta  que  atenda  integralmente  de  acordo  com  as  especificac6es  e
exigencia deste Edital, ofertar o menor preeo por item.
10.10    a Pregoeiro convidard individualmente os autores dos propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior prec:o e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de pre¢os.
10.11     A  licitante  sorteada  em  primeiro  lugar  poderd  escolher  a  posicdo  na  ordenacdo  de
lances em relacdo aos demais empatados, e assim sucessivamente ate a definicdo completa
da ordem de lances.
10.12    Declarada  encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as  propostas.  0  Pregoeiro
examinard  a  aceitabilidade  da  primeira  classificada,  quanto  ao  objeto  e  valor,  decidindo
motivadamente a respeito.
10.13    0 Pregoeiro poderd negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas d reduc:do
do preco.
10.14    Sendo aceitdvel a oferta, serd verificado o atendimento das condi¢6es para habilitaedo
pelo licitante que a tiver formulado.
10.15    Constatado  o atendimento  pleno  ds exigencias para  habilitac6o,  serd  declarado  pelo
Pregoeiro,  o  proponente  vencedor,  sendo-lhe  adjudicado  o  item  integrante  do  objeto  deste
Edital.

10.16    Ndo sendo aceitdvel o preeo, o Pregoeiro 6 facultado abrir negociac6es bilaterais com
a  empresa  classificada  em  primeiro  lugar  objetivando  uma  proposta  que  se  con figure  de
interesse da Administrac:do.
10.17    Se a oferta nc]o for aceitdvel ou se o proponente ndo atender ds exigencias do edital, o
Pregoeiro  examinard  as  ofertas  subsequentes  e  a  qualificacdo  dos  licitantes,  na  ordem  de
classificac:do,  ate a  apuraedo de uma  proposta  que atenda  a  todas as  exigencias,  sendo  o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital.
10.18    A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro implica na
sua  exclusdo da  fase  dos lances verbais,  mantendo,  entretanto,  o  preco da  proposta escrita
para efeito de ordenaGdo dos propostas.
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10.1?    Da  reunido  lavrar-se-d  ata  circ.unstanciada,  na  qual  serdo  registradas  as  ocorrencias
relevantes  e  que,  ao  final,  deveid  obrigatoriamente  ser  assinada  pelo  Pregoeiro  e  licitantes
presentes,  ressaltando-se  que  poderd  constar  a  assinatura  da  equipe  de  apoio,  sendo-lhes
facultado este direito.
10.20    0utras  decis6es  envolvendo  principalmente  negociac:6es  serdo  tomadas  a  partir  de
reuni6es entre o Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serdo objeto de registro em ata.
10.21     Verificando-se,   no   curso   da   sessao   do   Pregao,   o   descumprimento   de   requisitos
estabelecidos neste Edital a proposta sera desclassificada.
10.22    Caso  ndo  se  realize  lances  verbais  serao  verificados  a  aceitabilidade  dos  pre€os  da
proposta escrita de menor valor, facultado o  Pregoeiro abrir negociac6es bilaterais com autor
dessa proposta e, uma vez considerados aceitos esses pre¢os, o Pregoeiro adjudicard o objeto
deste Edital d firma que formulou a proposta em questdo.
10.23    Ao final da disputa por lances verbais e, em decorrencia do seu novo preeo (pre¢o final
vencedor), a empresa adjudicatdn.a fica obrigada a adequar o preeo Global ao Novo Preco
Final.

10.24    0 licitante vencedor deverd no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apresentar o Pregoeiro,
uma nova proposta ap6s os Lances, para anexar aos autos, sob pena de desclassificac6o.
10.25    Ndo serd considerada qualquer oferfa de vantagem ndo prevista no objeto deste Edital.
10.26    0bservada a ordem de classificac:do, serdo convocadas para firmar o Contrato.
10.27    Analisadas   as   propostas   apresentadas   e   concluida   a   etapa   de   lances   verbais,   a
classificacao final dar-se-d pela ordem crescente dos pre¢os, observando-se, quando aplicdvel,
a Lei Complementar n°.  123/2006.
10.28    Procedida  a  classificacdo  provis6ria  e  verificado  que  o  melhor  pre¢o/lance  n6o  foi
apresentado por Mlcroempresa ou Empresa de Pequeno Poite IIcltante, o Pregoeiro verificard o
eventual empate legal das propostas, na forma do pardgrafo 2° do art. 44 da LC  123/2006, para
aplicacdo do dispc)sto no art. 45 daquele Diploma Legal.
10.29    0correndo empate llctieio, na forma da lei, o Pregoeiro proceder6 da seguinte forma:
a)  -  a  Mlcroempreso  ou  Empresa  de  Pequeno  Porle  mais  bern classificada  poderd  apresentar
proposta de preco inferior dquela considerada vencedora da classificacdo provis6ria, situaedo
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 contratacdo da Mlcroempresa ou Empresa de Pequeno Poite, 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 Mlcroempresos  ou  Empresas de
Pequeno Forte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no pardgrafo 2° do art. 44 da LC
123/2006, serd realizado sorteio entre elas  para que se identifique dquela que primeiro  poderd
apresentar melhor oferta.
d)  -  0  prazo  para  apresenta¢ao  de  nova  proposta  serd  de  cit6  05  (cinco)  minutos  ap6s  o
encerramento  dos  lances,  sob  pena  de  preclusdo  do  direito  de  inovar em  seu  preeo  (art.  45,
pardgrafo 3° da  LC  123/2006).
e) . Na hip6tese de ndo-contratacao nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC  123/2006,
o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
I) - Serd assegurada, como crit6rio inicial de desempate, preferencia de contratacdo para  as
Mlcroempresas e Empresas de Pequeno Porre,
10.30    Declarada  encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as  propostas,  o  Pregoeiro
examinard  a  aceitabilidade  da  proposta  da  primeira  classificada  por  item,  lote  ou  global
(conforme o caso), quanto ao obi.eto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
10.31      SERA  DESCLASSIFICADA A  PROPONENTE QUE:
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a) deixar de atender a alguma exigei`cia constante deste Edital;
b) apresentar oferta de vantagem ndo pre`;ista no Edital ou vantagem baseada nas propostas
dos demais proponentes;
c)   apresen+ar   preGos  com   valor   c-.-xcessivo   ou   com   precos   manifestamente   inexequiveis,
comparados aos precos praticados no mercado c]a regic]o.
JO.32    Para fins de aferi€do de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinard que a
licitante deverd fazer prova de que possui condic6es de cumprir o objeto do Edital, atrav6s 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 altera¢6es.
JO.33    Para fins de aferi¢do de inexequibilidade dos propostas, o Pregoeiro determinard que a
licitante deverd fazer prova de que possui condie6es de cumprir o objeto do  Edital, atrav6s da
planilha  pormenorizada com a devida comprova¢do  (documentos, notas fiscais, recibos, etc.)
que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da
Lei n° 8.666/93 e suas alterac6es.
10.34    Sendo aceitdvel a proposta de menor preco por lote, sera aberto o envelope contendo
a Documentacdo de Habilitag6ct da licitante vencedora, para confirmacdo das suas condic6es
habilitat6rias, com base nas exigencias constantes neste Edital.
10.35    Constatado o atendimento pleno ds exigencias editalfcias, sera declarada a proponente
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
10.36    Serdjulgada inabilitada a proponente que:
a) deixar de atender alguma exigencia constante do presente Edital;
b) apresentar declara¢ao ou documentagao que contenha qualquer vjcio de ordem formal.
10.37    Em  face  dos  artigos  42  e  43  da  Lei  Complementar  123/2006  e  alterac6es,  o  Pregoeiro
adotard  o  seguinte  procedimento  quando  a  vencedora  for  Microempresa  ou  Empresa  de
Pequeno Porfe:
a) serao analisados os documentos nao integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o
atendimento dos exigencias constantes do Edital, de forma que serdo inabilitados os licitantes
que apresentarem irregularidades em relacdo a estas exigencias;
b) serdo analisados os documentos relativos a regularidade fiscal, declarando-se:
b.1. o atendimento das exigencias constantes do Edital com a respectiva habilitacdo; ou
b.2. o desatendimento dos exigencias constantes do Edital com a suspensdo do julgamento da
habilitacdo fiscal em relac:do aquela Mlcroempresa ou Empresci de Pequeno Porte licitante, para,
no prazo de 05 (clnco) dias titels,  prorrogdveis por igual periodo,  proceder a regularizac;ao da
documentacdo meaiante apresentacdo dos respectivas cerfid6es negativas ou positivas com
efeito de negativa.
10.38    0correndo  a  situac:do  estabelecida  no  item  b.2.  acima,  o  licitante  Mlcroempresci  ou
Empresa de Pequeno Forte poderd se manifestar, na pr6pria reuniao, sob pena de decadencia,
sobre  a  desistencia  de sua  proposta  acaso nao vislumbre a  possibilidade de regulariza¢do  da
habilitacao  fiscal  na  forma  da  lei,  isentaridoise  de  eventual  penalizacdo  em  caso  de  ser
declarada vencedora do certame.
10.39    Caso  ndo  ocorra  a  regularizagdo  da  habilita€do  fiscal  da  licitante  Microempresa  ou
Empreso de Pequeno Pohe, no prazo concedido, a mesma serd declarada excluida do certame,
aplicando-se lhe a penalidade de que trata este Edital, e retomando a licita¢do na forma do
item  '0.28.
10.40    Encerrado  o  julgamento  das  propostas  e  da   habilitacdo,   o   Pregoeiro   declarard   a
vencedora,  proporcionando  a  seguir,  a  oportunidade  ds  licitantes  para  que  se  manifestem
acerca da intencdo de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifesta¢do, imediata
e motivada, importard na decadencia do direito de recurso por parfe dos licitantes, registrando
na  Ata  da  Sessao,  a sintese dos  motivos  para  a  futura  impetrac:do de  recurso,  bern  como  o
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registro de que todos as demais licitanies ficaram inlimadas para, querendo, se manifestar sobre
as  raz6es  do  recurso  no  prazo  de  03  (tres)  dias  consecutivos,  ap6s  o  termino  do  prazo  do
recorrente  para  juntada  de  memoriais  -  roz6es  de  recursos  do  recorrente  -  art  4°  Xvlll,  da  lei
10.520/2002,  (03 dias consecutivos).
10.41     A ausencia da proponente ou sua saida antes do t6rmino da sessc]o P0blica caracterizar-
se-d renoncia ao direito de recorrer.
10.42     Da  reunido  lavrar-se-a  Ata  circunstanciada,  na  qual  sercio  registradas  as  ocorfencias
relevantes  e  que,  ac>  final,  deverd  obrigatoriamente  ser  assinada  pelo  Pregoeiro,  equipe  de
apoio e a(s)  licitante(s)  presente(s).
10.43    Caso haja necessidade de adiamento da Sessdo P®blica, sera marcada nova data para
a continua€ao dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
10.44    Nao  considerar-se-d  qualquer  oferta  de  vantagem  ndo  prevista  neste  Edital  e  seus
Anexos.
10.45    0s envelopes com os documentos relativos a  habilitacdo 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 vinte  dias correntes a  disposiec}o  das  licitantes  interessadas.  Findo esse  prazo,  sem

que sejam retirados, serdo destruidos.
10.46    No julgamento das propostas, serd  considerada vencedora do cerfame a licitante que
apresentar a proposta de MENOR PRE¢O POR ITEM, desde que atendidos integralmente todos os
requisitos  do  presente  edital  e anexos  observando-se,  quando aplicdvel,  a  Lei  Complementar
I 23/2006.

11           DO RECURSO, DA ADJUDICAcao E DA HOMOLOCACAO. (Artigo 4°, xvlll, XIX, Xx e xxl dci
Lei n°.10.520/2002)

11.1       No   final   da   sessdo,   o   licitante   que   quiser   recorrer   deverd   manifestar   imediata   e
motivadamente   a   sua   intencdo,   abrindo-se   entdo   o   prazo   de   03   (tres)   dias   UTEIS   para
apresenta¢ao de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contra-raz6es  em  igual  ndmero  de  dias,  que  come¢arao  a  correr  no  t6rmino  do  prazo  do
recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2       A ausencia de manifesta¢do imediata e motivada da licitante importard: a decadencia
do direito de recurso.
11.3       0s   recursos   tempestivamente   interpostos   serdo   recebidos   com   efeito   devolutivo   e
suspensivo,  sendo  que  o  seu  acolhimento  importard  na  invalida¢do  dos  atos  insuscetiveis  de
aproveitamento.
11.4       lnterposto  o  recurso,  o  Pregoeiro  poderd  reconsiderar a  sua  decisdo  ou  encaminhd-lo
devidamente informado d autoridade competente.
11.5       0  recurso  terd  efeito suspensivo e o seu acolhimento importard  a  invalidacdo  dos  atos
insuscetiveis de aproveitamento.
11.6       Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade
competente   adjudicard   o   objeto   do   certame   d   licitante   vencedora   e   homologard   o
procedimento.
11.7      0 objeto da licitaedo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor e serd registrado
o menor preco por ITEM,  por ato do Pregoeiro, caso nclo haja interposi¢ao de recurso, ou pela
autoridade competente, ap6s a regular decisdo dos recursos apresentados.
11.8      A adjudicac:do serd feita da proposta vencedora classificada somente quantos dos itens
do  objeto  que  se  apresentem  iguais  ou  abaixo  dos  pre¢os  de  mercado  alcaneados  pela
pesquisa de preGos.
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11.9       A licitante que convocada para assinara ata deixardefaze-lo no prazo fixado, dela serd
excluida, sem prejulzo da aplicaedo dos penalidades cabiveis.
11.10    Colhidas ds assinaturas o Pregoeiro providenciar6 a iniediata publica€do da ata e se for
o caso, do ato que promover a exclusdc> de que trata o item anterior:

12   DO CANCELAMENTO  DO  REGISTRO DE  PRECOS

12.1       a cancelamento do registro de prec:os ocorrerd nas hip6teses e condiG6es estabelecidas
abaixo:
a) Fornecedor vencedor recusar-se a executar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, al6m
de 30 (trinta) dias corridos, ap6s o prazo preestabelecido neste Edital;
b)  lncorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adj.udicado, em
relacdo   ao   cronograma   em   vigor,   ocorrido   em   qualquer   de   suas   etapas   relativas   ao
recebimento dos servicos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global);
c)  Falir  ou  dissolver-se;  ou  transferir,  no  todo  ou  em  parte,  as  obrigac6es  decorrentes  deste
Contrato.

*                13   DO CONTRATO DE  RECISTRO DE PRECOS E  DOS SERVICOS

13.1               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 prec:os,  podendo,  ainda,  sujeitar-se  d
penalidade estabelecida no item 20 do.presente edital.
13.2              0 prazo de convoca€do poderd ser prorrogado uma vez, por igual pen'odo, quando
solicitado  pela  parfe durante o seu  transcurso  e desde  que  ocorra  motivo I.ustificado e aceito
pela Administra€do Municipal.
13.3              Colhidas as assinaturas, sera providenciada a imediata publicacdo da ata e, se for o
caso, do ato que promover a exclusdo de que trata o subitem anterior.
13.4              0 prazo de validade do registro de pre€os sera de  12  (doze)  meses a partir da data
de assinatura da ata de Registro de Precos.
13.5              Durante  o  prazo  de  validade  da  ata  de  Registro  de  Precos,  sua  detentora,  fica
obrigada  a  executor os  servi¢os  licitados,  nas  Quantidades indicadas  pela  administracdo,  em
coda "Ordem de Servigo".
13.6               0  Munic`pio  de  Carrasco  Bonito  ndo  estd  obrigado  a  contratar  uma  Quantidade
minima dos servieos, ficando a seu exclusivo criterio a definicdo da Quantidade e do momento
da contratacdo.
13.6.01           0s Quantitativos totals expressos no Anexo I -Especificac6es Tecnicas sdo estimativos
e representam as previs6es de contratac:6es nos pr6ximos  12 (doze) meses.
13.7               A existencia do preco registrado nao obriga o Municipio de carrasco Bonito firmar as
contrataG6es  que  dele  poder6o  advir,  facultada  a  utilizacdo  de  outros  meios,  respeitada  a
legislacdo vigente, sendo assegurado a detentora da ata de Registro de Prec:os preferencia em
igualdade de condie6es.
13.8               Constituem  motivos  para  o  cancelamento  do  Contrato  de  Registro  de  Prec:os  as
situa¢6es referidas nos Art. 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666, de 21  de junho de  1993.
13.?              Os preeos registrados obrigam o proponente e poderdo, justificadamente, ser objeto
de reequilibrio econ6mico -financeiro, para menos ou para mais.    .
13.10            lndependentemente   de   solicitacdo   do   contratado,   a   Administracdo   poderd
convocar o licitante vencedor, ap6s a assinatura da ata de registro de precos, para negociar a
reducao dos preGos visando manter o mesmo objeto cotado na qualidade e  especifica¢6es
indicadas na proposta, em virfude da redu¢do dos preeos de mercado.
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13.1o.01         0 licitante \Jencedor poderd ter ainda, o coritrato de Registro de pregos cancelado,
desonerando-se e do compromisso ajustado. quar,do a crit6rio da Administrac:do, comprovar o
desequil`brio econ6mico-financeiro.
13.10.02        A  comprovacdo  deverd  ser feita  acompanhada  de  documentos,  tais  como  notas
fiscais de aquisiedo, servi¢os, transportes e outros insumos, bern como outros documentos legais
emitidos  por  6rgdos  governamentais,  alusivos  a  epoca  da  elaboraeao  da  proposta  e  do
momento do pedido de desoneraeao do compromisso, sendo de responsabilidade exclusiva da
contratada os servicos desses documentos;

14   DAS 0BRICA¢OES DA CONTRATADA

14.1               A empresa vencedora se obriga a:
a)          Executar  os  servieos   objeto  deste  edital   cotado   em   estrita   conformidade   com   as
disposie6es  deste  edital  e  seus  anexos  e  com  os  termos  da  proposta  de  preeos,  ndo  sendo
admitidas  retificac:6es,  cancelamentos,  quer  que  seja  nos  precos,  quer  seja  nas  condie6es
estabelecidas;
b)          Executor os servi¢os objeto deste certame de acordo com as ordens de compras emitidas
pela  PMCB-TO;
c)           Executor  os  servicos  objeto  deste  certame,  no  local  designado  pelo  deparfamento
responsdvel da PMCB-TO conforme requisiGdo no prazo estipulado, e pelo pre¢o constante de
sua  proposta,  onde  a  PMCB-TO  ficard  isenta  de  quaisquer  custos  com  transportes  e  demais
despesas com o obj.eto licitado.
d)           Responsabilizar-se  pela  execucdo  dos  servi¢os,  sob  pena  de  responder  pelos  danos
causados a Administraeao;
e)          N6o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto/servico adjudicado, sem pr6via e
expressa anuencia da PMCB-TO;
f)            Aceitar,  nas mesmas condi¢6es, os actescimos ou supress6es que se fizerem, nos termos
do Art.  65,  §  1°,  da  Lei  Federal n. 8.666/93;

g)          Manter,  durante  a  duracdo  do  contrato,  todas  as  condi¢6es  de  idoneidade  exigidas
nesta   licitacdo;   mais   especificamente   nas   condic:6es   exigidas   para   os   documentos   de
habilita¢do  relativos  d  regulan.dade  fiscal,  de  modo  que  as  certid6es  devem  estar vdlidas  ou
mesmo renovadas, durante o periodo de contrataedo.

15   DAS OBRICAC6ES DO CONTRATANTE

15.1                A prefeitura Municipal de carrasco Bonito/TO obriga-se a:
a)          Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condi¢6es de preco e  prazo
estabelecidos nesle edital;
b)          Comunicar    imediatamente    a    empresa    qualquer    irregularidade    manifestada    na
execucdo dos servicos;
c)           Propiciar todas as facilidades indispensdveis d execucclo dos servicos licitados.

116    DO  REAJUSTE

16.1                0s prec:os serao fixos e irreajustdveis, exceto na situacdo descrita no item  1 6.2.
16.2              Havendo o desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, deverd ser observado o
estabelecido nos artigos 58 e 65, da Lei n° 8.666/1993.16.3. Para caracterizacdo do desequilibrio
econetmico-financeiro  do  contrato  deverd  ser  observado  a  legisla¢do  tributdria  de  qualquer
esfera de governo que venha onerar o contratado decorrente da majoracdo de allquota  de
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impostos  a  ser criada  pelos  entes  federalivos  durante  a  vigencia  do  contrato que  provo  que
aumento da despesa do contratadct.

17   DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

17.1               As despesas decorrentes desta licita¢do correrdo d conta dos recursos pr6prios e/ou
convenios, nas seguintes dotac6es:

18     DO PAGAMENTO

18.I               Pela perfeito execuedo dos servicos licitado, a  PMCB-To efetuard o pagamento do
preeo   proposto   pela   licitante   vencedora,   mensalmente,   em   moeda   corrente,   mediante
transfefencia  bancdria,  ou  boleto  bancdrio,  em  ate  30  dias  da  data  da  apresentacdo  da
fatura/nota fiscal, atestados os produtos pela .Secretaria responsdvel, desde que ndo haja fato
impeditivo provocado pela licitante vencedora;
18.2              Para a execuedo 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  e  n° CNPJ  do  6rgdo solicitante, o  nomero do  processo  licitat6rio,  nomero  de  sua  conta
bancdria, o nome do Banco e a respectiva agencia em que deverd ser creditado o valor devido
pela remunera¢do apurada;
18.3               A  fatura/nota  fiscal  deveram  discriminar as  aliquotas  dos  impostos  e  contribuic:6es
inclusos no preco;
18.4              0  niJmero  do  CNPJ,  constante  da  fatura,  deverd  ser aquele  fornecido  na  fase  de
habilita¢do da licitac:do;
18.5              0 pagamento somente sera efetuado mediante contra apresentac:ao da nota fiscal,
com as  certid6es  negativas de  d6bitos Municipal,  Estadual,  Federal,  Previdencidria,  do  FGTS  e
exarada pela Justi¢a do Trabalho;
18.6              Havendo  erro  na  apresentacdo  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos  pertinentes  a
contratac:do,  ou,  ainda,  circunstdncia  que  impec:a  a  liquidaedo  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-a ap6s a comprova¢do da regularizacdo da
situa€do, ndo acarretando qualquer Onus para a Contratante.
18.7              Ndo    havendo    regularizacdo,    a    contratante    deverd    comunicar    aos    6rgdos
responsdveis  pela  fiscalizaGcio  da  regularidade  fiscal  quanto  d  inadimplencia  da  contratada,
bern como quanto d existencia de pagamento a ser efetuado,  para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus creditos.
18.8              Persistindo a irregularidade, a contratante deverd  adotar as medidas  necessdrias a
rescisdo   cor`tratual   nos   autos   do   processo   administrativo   correspondente,   assegurada   d
contratada a ampla detesa.
18.?              Nenhum  pagamento serd efetuado a licitante vencedora, enquanto pendente de
liquida¢ao  qualquer obrigaeao  financeira  que  lhe  for imposta,  em  virtude  de  penalidade  ou
inadimplencia, sem que o atraso gere direito a acfescimos de qualquer natureza.
18.10            Em nenhuma hip6tese haverd ontecipac:do de pagamento.
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18.11             0  pagamento  de  quaisquer  taxas  e  irr`pos{os  ou  emolumentos  concernentes  ao
objeto da presente Licita¢do, serd de responsabilidcde exclusiva da Licitante, bern como demais
encargos inerentes e necessdrios para a completa execu¢do das obrigac6es assumidas perante
o presente Edital.

1.   DA ENTREGA DO OBiEro E DA FiscALizAcao

19.I                A fiscalizacdo e acompanhamento serd realizada pela Engenheira civil do Municipio,

que e responsdvel pelo recebimento da obra.
1..2              0s criterios de recebimento e aceitacdo do servico e de fiscaliza¢do estao previstos
no Termo de Referencia.
19.3              Em  nenhuma  hip6tese  serdo  recebidos  servicos  que  ndo  atendam  o  padrcio  de
qualidade  exigido e a  descricdo correta  do servico  mencionado  no  termo  de  referencia  do
edital.
19.4              No  momento  da  entrega  dos  servicos  nos  locals  conforme  cronograma  fomecido
pelo 6rgdo que emitir a ordem de serviGo, a empresa vencedora deverd fornecer Nota Flscol a
coda prestacdo de servicos e encaminhd-la juntamente com o Termo de Receblmento assinado
pelo responsdvel do 6rgdo recebedor, que ap6s proceder d conferencia, encaminhard as Notas
Fiscais para o setor responsdvel pelos pagamentos.
19.5      Caso  o  servieo  ndo  corresponda  ao  exigido  no  Edital,  a  empresa  vencedora  deverd
providenciar,   no   prazo   mdximo   de   02(dois)   dias   corn.dos,   a   sua   substituicdo   visando   o
atendimento dos especificaG6es, sem prejufzo da incidencia dos sanc6es previstas no Edital.

20   DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS (Artlgo 7° do Lei  10.520/2002 e Ahigos 86, 87 e 88 do Lei n°.
8.666/93)

20.1                Em  razdo  de  irregularidades  no  cumprimento  dos obrigacoes,  a  PMCB-TO,  poderd
aplicar as seguintes sanG6es 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  l%  (urn por
cento)  sobre o valor total da contrataeao, ate o mdximo de 20%  (vinte por cento)  pelo atraso
injustificado na  execucdo de qualquer obrigacdo contratual ou  legal,  podendo  esse valor ser
abatido no pagamento a que fizerjus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo mdximo de  15
(quinze)   dias  corridos,   ap6s  comunicacdo  formal.   Ndo  havendo  o  recolhimento  no  prazo
estabelecido o valor da multa sera cobrado judicialmente;
c)           SUSPENSAO  -  suspensdo   tempordria   de   participar  em   licitae6o   e   impedimento   de
contratar com a Administra¢C]o Ptiblica, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d)            DECLARACAO  DE INIDONEIDADE -para licitar ou contratar com a Administrac:do p0blica.
20.2              Poderd  a  Administracdo  considerar inexecucdo  total  ou  parcial  do  contrato,  para
imposi€do da  penalidade pertinente,  o atroso superior a  15  (quinze)  dias  corridos do indicado

para entrega dos produtos licitados.
20.3              A Administraedo, para imposiedo dos sane6es, analisard as circunstdncias do caso e
as  justificativas  apresentadas  pela  contratada,  sendo-lhe  assegurada  a  ampla  defesa  e  o
contradit6rio.
20.4               Comete    infracdo    administrativa,    nos    termos    da    Lei    n°    10.520,    de    2002,    o
licitante/adjudicatdrio que:
20.4.01          Ndo aceitar/retirar a nota de empenho, ou nclo assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.4.02          Apresentar documentacdo falsa;
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20.4.03          Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.4.o4          Ensejar o retardamento da execuG6o do ctbjeto;
20.4.05           Ndo mantiver a proposta;
20.4.o6           Cometer fraude fiscal;
20.4.07          Comportar-se de modo inid6neo;
20.5               Considera-se comportamento inid6neo,  entre outros,  a  declaraGdo falsa  quanto ds
condic:6es  de  participac:do,  quanto  ao  enquadramento  como  ME/EPP  ou  o  conluic)  entre  os
licitantes, em qualquer momento da licita€do, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.
20.6               0   licitante/adjudicatdrio   que   cometer  qualquer  dos   infrac:C>es   discriminadas   no
subitem  anterior  ficard  sujeito,  sem  prejuizo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  ds  seguintes
sanc6es:
20.6.ol            Multa  de   10%   (dez  por  cento)  sobre  o  valor  global  estimado  do(s)   item(s)/lote(s)

prejudicado(s)  pela conduta do licitante;
20.6.02           lmpedimento de licitar e de contratar com o Municipio de carrasco Bonito/TO, pelo

prazo de ate 02  (dois)  anos;
20.7              A  penalidade  de  multa  pode  ser  aplicada  cumulativamente  com  a  sane:do  de
impedimento.
20.8 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.
20.9              A  autoridade competente,  na  aplica€do das sanc6es,  levard  em  consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bern como o dano causado d
Administracdo, observado o principio da propQrcionalidade.
20.10            As        penalidades     -serao        obrigatoriamente        registradas        no        CRC        do
licitante/adjudicatdrio.

21    DA iMpuGNAcao AO EDiTAL E DO pEDiDO DE EscLAREciMENTO

21.1                Ate  03  (tres)  dias  6teis  anteriores  a  data  fixada  para  recebimento  das  propostas,

qualquer pessoa poderd solicitor esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocat6rio
do Pregdo. As respostas a tais esclarecimentos serao disponibilizadas exclusivamente na sala de
licitac6es  localizada  no  pr6dio  situado  na  Rua  Ulisses  Guimardes,  N°  100  -Centro  -Carrasco
Bonito/TO.

21.2               A  impugnac:do  s6  sera  recebida  por  forma  fisica,  e  deverd  ser  protocolada  na
COMISSAO  PERMANENTE  DE  LICITACAO  localizada  na  Rua  Ulisses  Guimardes,  N°  loo -Centro -

Carrasco Bonito/TO.
21.3               A petiGdo serd dirigida a auloridade subscritora do Edital, que caberd decidir sobre
a impugnaGdo.
21.4               Caberd  ao  pregoeiro  decidir  sobre  a  peticdo  no  prazo  de  24:00h  (vinte  e  quatro
horas);

21.5               Acolhida a impugna€do, serd definida e publicada nova data para a realizaGdo do
certame.
21.6               As  impugnac6es  e  pedidc>s  de  esclarecimentos  nQo  suspendem  os  prazos  previstos
no certame.
21.7               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.
21.8               0s casos omissos do presente pregao serac> solucionados pelo pregoeiro.
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21.9              Quem impedir perturbar ou frai;'dar, assegurado o contradit6n.o e a ampla defesa, a
realizacdo de qualquer ato do proceaimento licitc}t6rio, incorrerd em pena de detencdo de 06
(seis)  meses a 02  (dois)  anos, e multa, nos termos do Artigo 93 da lei 8.666/93.

22   DAS DISPOSICOES FINAIS (Art. 43, § 3° e Artlgo 65, § 1° da Lei 8.666/93)

22.1               Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impec:a a
realizac6o do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro  dia  Otil  subsequente,  no  mesmo  hordrio  anteriormente  estabelecido,  desde  que  ndo
haja comunicacao em contr6rio pelo Pregoeiro.
22.2               No julgamento  dos  propostas  e  da  habilita¢do,  o  pregoeiro  poderd  sonar erros  ou
falhas  que  ndo  alterem  a  subst6ncia  dos  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade juridica,
mediante  despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessivel  a  todos,  atribuindo-lhes
validade e eficdcia para fins de habilita¢do e classifica¢do.
22.3               A homologacdo do resultado desta licitaeao ndo implicard direito a contratac:do.
22.4              As  normas  disciplinadoras  da  licitacao  serdo  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliacdo  da  disputa  entre  os  interessados,  desde  que  ndo  comprometam  o  interesse  da
AdministraGdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.
22.5              0s  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  prepara¢do  e  apresentacdo  de  suas
propostas   e   a   Admini.stra¢do   ndo   sera,   em   nenhum   caso,   responsdvel   por   esses   custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitat6rio
22.6               Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia
do inieio e incluir-se-a o do vencimento.
22.7              0    desatendimento    de    exigencias    formais    ndo    essenciais    ndo    importard    o
afastamento  do  licitante,  desde  que  seja  possivel  o  aproveitamento  do  ato,  observados  os
principios da isonomia e do interesse poblico.
22.8              Em caso de divergencia  entre disposic6es deste  Edital e de seus anexos ou demais
peeas que comp6em o processo, prevalecerd as deste Edital.
22..              O licitante vencedor deverd adequar sua proposta ao seu lance ou negociacdo, no
prazo  mdximo  de  03  (tres)  dias  Oteis,  contados,  da  data  da  realizaedo  do  Pregdo.  A  ndo
apresentacdo  ensejard  aplicaeao  das  penalidades  legalmente  prevista,  bern  como  na  sua
desclassifica¢do.
22.10            0  resultado  do  presente  certame  serd  divulgado  no  Didrio  Oficial  do  Estado  do
Tocantins -TO.
22.11             Os demais atos pertinentes a esta licita¢do, passiveis de divulgacdo, serdo publicados
no  Didrio  Oficial  do  Estado  do  Tocantins  ou  quadro  de  aviso  desta  lnstituicdo,  em  cardter
estritamente informativo.
22.12            0s envelopes contendo os documentos de habilitaccio dos demais licitantes ficardo
d disposic:do para retirada na Sala da Comissdo de Licitacdo, atraves do seu pregoeiro e equipe
de apoio,  localizado no predio administrativo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO-

TO,  pelo  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  da  data  de  publicac:do  da  homologa?do  da
licitacdo.
22.13            0  vencedor  deverd,  durante  a  execu¢6o  contratual,  manter  as  condi¢6es  de
habilitaedo apresentadas na licitacdo.
22.14             Conforme  preceitua o §  40 do Art. 62 da  Lei Federal n. 8.666/93,  o documento hdbil

para formalizacdo serd o Termo de Contrato;
22.15            A  proponente  que  vier  a  ser  contratada  ficard  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas
condic6es contratuais, os acrescimos ou supress6es que se fizerem necessdria, ate 25% do valor
inicial atualizado;
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22.16            0 edital completo serd disponibiife!ado para consulta e c6pia  na said  de licitac6es,
localieada no predio cia COMISSAO PERMANENTE DE LICITACC>ES, atrav6s do pregoeiro e equipe
de apoio os quais prestardo todos os escfarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregdo,
estando disponivel para atendimento nos dias ®teis, das O8hoomin ds 12hoonnin, no predie srfuado
na Rua Urisses Guirnardes, N° 100 - Centro - Carrasco Bonitono.
22.17            A solic.itcxpdo de esclarecimento de diJvidas a respeito de condic6es deste Edital e
de outros assuntos relacionadas a presente licitacdo deverao, de prefetencia, ser efetuada pelas
empresas interessadas em participar do certame pelo e-matt clocarrascobonito©amail.com ou
telefone (63) 3344 -1462, entre as 08:00 e  12:00 horas, ate o 2° (segundo)  dia d" que anteceder
a   data   estabelecida   no   predmbulo   deste   instrumento   convocat6rio   para   a   sess6o   de
recebimento e abertura dos envelopes proposta de preco e habmcxpdo.
22.18            Sdo partes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:

A NExos Qu[ mmeaRAai ,a  [Drrli  `; .a /:i:ifi:&rfefit{r^ed±fa'':!`lifet;peg i`zg<r£+a;?#ex*;\;;:i;i  t

ANEXO  I Termo de referenc a
ANEXO  11 Termo de credenc amento;
ANEXO  Ill D eclarac:do enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte

ou microempreendedor individual
ANEXO  IV D eclaracao de cumprimento dos reauisitos de habilitacdo
ANEXO V D eclaraccio  de  sujeieao  ao  edital  e  de  inexistencia  de  fatos  supervenientes

impeditivos da qua Iificacdo.
ANEXO  Vl Declaracdo de ndo empreaos de menor
ANEXO  Vll Carfa DroDosta
ANEXO  Vlll Declaracdo de ausencia de servidor no auadro de pessoal
ANEXO  IX M nuta da ata de registro de preco
ANEXO  X M inuta do contrato
ANEXO  Xl Declaracdo de recebimento do edital de acordo com suas condic6es

23   FORO

23.1               As  quest6es  decorrentes  da  execueao  deste  lnstrumento,  que  ndo  possam  ser
dirimidas    administrativamente,    serdo    processadas    e   I.ulgadas    no    Foro   da    Cidade    de
Augustin6polis -TO, com exclusdo e renoncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Carrasco Bonito -TO,11  de Dezembro de 2019.

JEAN  DOS ANJOS
Pregoeiro Oficial - Portaria n° 01 /2019
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ANEXO I

T"o DE REFERENCIA           jf%; EREEREillHRERE

Licitacdo Modalidade Pregcio Presencial S.R.P N°. 42/2019.
Processo  Licitat6rio n°. 92/2019

1.              OBJETO:

1.1.        Contrata¢do  de  ME/EPP  equiparada  na  forma  da  Lei  para  Registro  de  precos visando
futura,  eventual  e  parcelada  prestacao  cle servicos  de  perfuracao  de  Pot:os  Artesianos  para
dreas urbanas e rurais no municipio de Carrasco Bonito/TO.

2`     JuSTIFICATIVA

2.1.        Como  rege  a  Lei  n°.  8.666/93,  contratos  referentes  aos  Servicos  de  Contratacao  de
Empresa  para  Perfuracao  de  PoGos  Artesianos  para  dreas  urbanas  e  rurais  no  municipio  de
Carrasco   Bonito/TO,   nao   tern   natureza   continuada,   sendo   necessdria   a   realizac:do   de
procedimento licitat6rio.
2.2.        Deve-se  ressaltar  que  esses  servicos  de  perfura€C]o  de  po¢os  e  necessdria  em  alguns

pontos do municipio, para suprir as necessidades futuras que poderao surgir em decorrer de falta
de dgua por longos perfodos.

3.     ESPECIFICA¢6ES/REFERENCIA

3.1.       A  quantidade  e  o  valor  mdximo  que  poderd  ser  contratada  atraves  do  presente
procedimento sera:

lTEM DESCRICAO  DOS SERVICOS QTD APRES. VALOR  UNIT.P/MRS VALOR TOTALRS

01 Servico     de     Perfuracdo     de     Pocos 500 METROS R$ 283,33 R$  141.666,66

Artesianos com revestimento para areas
urbanas    e    rurais    no    municipio    de
Carrasco Bonito/TO.

4.     ENTRECA E CRITERIOS DE ACEITACAO DOS SERVICOS

4.1.        0  referido  servico  deverd  ser  ent,regue  pronto  e  com  o  poe:o  com  revestiment(>  eni
condi€6es de funcionar e deverd cont6r a bomba submersa que deveid ser uma de 10,OCV com
25  estdgio  (instalada  com  cabo  eletrico  do  poco  ate  o  quadro  de  comando),  furo  do  poc`o
revesticlo  internamente  com  tubo  geomec`dnico   (constitui'do  de  material  de   la  qualidade),
tubulac:do de recalque com tubos de PVC roscdvel com diametro de  1  1 /2 ou 50MM (constituido
de material de  1 a qualidade), barri(hete de superficie para inspeGdo e cubacdo do po€o.
4.2.       A  execucao  dos  servi¢os  sera  de  efetuada  de  forma  fracionada  de  acordo  com  a
necessidade do muni.cipio, com prazo de entrega ndo superior a 20 (vinte) dias, contados a partir
da  emissdo  da  Ordem   de  servico,  se  for  o  caso,  que  poderd  ser  atraves  de  e-mail  ou
pessoalmente;
4.3.        Os servicos serdo fiscalizados no decorrerda execucdo e  tamb6m no ato da entrega.
4.4.        O Municipio de carrasco Bonitono, reserva-se o direito de coiitratar os serviGos licitados
conforme houver necessidade.
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4.5.        A falta injustificada  na execuc6o dos sei\'i€os ap6s ordem de servico emitida,  no prazo
contratado  acarrelard  a  ndo  participacdo em  futuras  licitac6es,  independente  de  processo
administrativo ou judicial, sem preju'zo da aplicacdo dos penalidades previstas no edital e na Lei
rT° 8 .666 I 93 .

4.6.        Caso a  contratada  nao atender ao prazo estard sujeito  ds  penalidades  estipuladas  no
edital e contrato, inclusive podendo ser impedida de  participar em futuras licitac:6es, alem de
multa e reparacdo dos danos causados ao munici'pio.
4.7.        A ordem de servico serd emitida conforme a necessidade.
4.8.        Verificada  a  desconformidade  de  algum  dos  servieos,  a  licitante  vencedora  deverd
promover  as  correG6es  necessdrias  no  prazo  mdximo  de  03  (tres)  dias  dteis,  sujeitando-se  ds
penalidades previstas neste edital.
4.?.        Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificac6es constantes neste Termo de  Referencia e na  proposta,  devendo ser substituidos
no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificagao da contratada, ds suas custas, sem prejulzo da
aplicac:do dos penalidades.
4.10.      Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo mdximo de 2 (Dois)  dias, contados
do  recebimento  provis6rio,  ap6s  a  verificaeao  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.
4.11.     Na hip6tese de a verificacdo a quese refere osubitem anteriorndoser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.
4.12.      0  recebimento  provis6rio  ou  definitivo  do  servieo  ndo  exclui  a  responsabilidade  da
contratada pelos prej.uizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

5.     DAS OBRICAC6ES DA CONTRATANTE

5.1.        Sdo obrigac6es da contratante:
5.1.1.     Receber o servico no prazo e condi€6es estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2.    Verificar  minuciosamente,   no   prazo  fixado,   a   conformidade   dos   servieos   recebidos
provisoriamente  com  as  especificac6es  constantes  do  Edital  e  da  proposta,   para  fins  de
aceitacdo e recebimento definitivo;
5.1.3.    Comunicar  a   Contratada,   por  escrito,  sobre   imperfeie6es,   falhas  ou   irregularidades
verificadas nos po€os, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
5.1.4.    Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigac6es  da  Contratada,  atrav6s  de
comissdo/servidor especialmente designado;
5.1.5.    Efetuar o pagamento d Contratada  no valor correspondente a  prestaedo dos servicos,
no prazo e forma estqbelecidos no Edital e seus anexos;
5.2.        A    Administrac:do    ndo    responderd    por    quaisquer    compromissos    assumidos    pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao 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.

6.     DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1.        A Contratada deve cumprir todas as obrigac6es constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucd6 dos servicos e, ainda:
6.1.1.     Efetuar    a    execuGdo    dos    servicos    licitados    em    perfeitas    condic6es,    conforme
especificac6es, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal.
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6.I.2.     Responsabilizar-se  pelos  vieios  e  danos  decorrentes  dos  servi¢os,  de  acordo  com  os
artigos  I 2,13 e  17 a 27, do C6digo de Defesa do Cc)nsumidor (Lei n° 8.078, de  1990);
6.2.        Substituir, reparar ou corrigir, ds suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referencia,
o objeto usado na realiza¢do dos servi¢os com avarias ou defeitos;
6.3.        Comunicar d contratante, no prazo mdximo de 24  (vinte e quatro)  horas que antecede
a data da entrega dos servicos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovaGdo;
6.4.        Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es
assumidas, todas as condie6es de habilitacdo e qualifica€do exigidas na licitacdo;
6.5.        Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato.
6.6.        Executor os servicos objeto do presente contFato dentro dos melhores indices de padrdo
e qualidade, respeitando as normas t6cnicas e padr6es existentes.
6.7.        Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  Administraeao,  durante  a
execuc:ao dos servicos;
6.a.        Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrac;ao ou a terceiros;
6.9.        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 alterae6es;
6.10.      Utilizar todos os recursos materiais e humanos necessdrios para a execu¢do dos serviGos,
de acordo com a demanda adjudicada;
6.11.     Acatar   as   requisic6es   de   solicitacao   dos   servicos,   atraves   de   ordem   de   servico,
obedecendo  aos  prazos  estipulados  pelo  Municipio  e  pela  legislacao  para  coda  demanda
encaminhada;

7.     ALTERA¢AO SuBJETIVA

7.1.        E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporac6o da contratada com/em outra pessoajuridica,
desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  juridica  todos  os  requisitos  de  habilitacdo
exigidos na licitac:do original; sej.am mantidas as demais cldusulas e condi¢6es do contrato; ndo
haja preju'zo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da Administracdo d
continuidade do contrato.

8.     CONTROLE  DA EXECu¢AO

8.1.        Nos   termos   do   art.   67   Lei   n°   8.666,   de   1993,   serd   designado   representante   para
acompanhar e fiscalizar a execuGdo e entrega dos servicos, anotando em registro pr6prio todas
as   ocortencias   relacionadas   com   a   execuc:do   e   determinando   o   que   for  necessdrio   d
regularizaGdo de falhas ou defeitos observados.
8.2.        A  fiscalizacdo  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeic6es   tecnicas   ou   vicios  redibit6rios,   e,   na   ocorrencia   desta,   ndo   implica   em   co-
responsabilidade da  Administracdo  ou  de seus  agentes e  prepostos,  de  conformidade com  o
art. 70 da Lei n° 8.666, de  1993.
8.3.        0  representante  da  AdministraGao  anotard  em  registro  pr6prio  todas  as  ocorrencias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, mes e ano, bern como o nome dos
funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a regulariza¢do dos
falhas  ou  defeitos  observados e  encaminhando os  apontamentos  a  autoridade  competente
para as providencias cabiveis.

9.     DAS SANCOES ADM]NISTRATIVAS
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9.I.         Comete infrac;do administraliva nos termos da Lei n°8.666, de  l993 e da Lei n°  10.520, de
2002, a Contratada que:
?.1.1.     Inexecutar total ou parcialmente qualquer dos obriga¢6es assumidas em decorrencia da
contratac:do;
9.1.2.    Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
9.1.3.    Fraudar na execu€do do contrato;
9.I.4.     Comportar-se de modo inid6nec);
P.1.5.     Cometer fraude fiscal;
P.1.6.     Ndo mantiver a proposta.
9.2.        A Contratada que cometer qualquerdas infraG6es discriminadas no subitem acima ficard
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, ds seguintes sanc6es:
•.2.1.    Advertencia  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  ndo  acarretem  prejui'zos
significativos para a Contratante;
?.2.2.     Multa  moratoria  de  1,0%  (urn por cento)  por dia de  atraso injustificado sobre  o valor da

parcela inadimplida, ate o limite de  10  (dez)  dias;
9.2.3.    Multa compensat6ria de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecuc:do total do objeto;
9.3.        Em  caso  de  inexecuc:do  parcial,  a  multa  compensat6ria,  no  mesmo  percentual  do
subitem acima, serd aplicada de forma proporcional d obrigacdo inadimplida;
?.3.1.    Suspensdo  de  licitar e  impedimento  de  contratar  com  o  6rgdo,  entidade  ou  unidade
administrativa  pela qual a Administracdo P0blica opera e atua concretamente,  pelo prazo de
ate dois anos;
?.3.2.     Impedimento de licitar e contratar com o PMCB-TO pelo prazo de ate cinco anos;
9.3.3.     Declarac:do  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administracdo  Publica,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punicdo  ou  ate  que  seja  promovida  a
reabilitaGdo  perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  serd  concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prej.uizos causados;
9.4.        Tamb6m  ficam  sujeitas  ds  penalidades  do  art.  87,Ill  e  lv  da  Lei  n°  8.666,  de   1993,  a
Contratada que:
9.4.1.    Tenha  sofrido  condenacdo  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;
P.4.2.     Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os obj.etivos da licita¢do;
?.4.3.     Demonstre  nao  possuir idoneidade  para  contratar com  a  Administrac:do em  virfude de
atos ilicitos praticados.
?.5.        A    aplicagdo    de    qualquer   das    penalidades    previstas    realizar-se-a    em    processo
administrativo que assegurard o contradit6rio e a ampla defesa d Contratada, observando-se o
procedimento previsto na  Lei n° 8.666, de  1993.
9.6.        A   autoridade   competente,   na  aplica¢ao  das  san¢6es,  levard  em  considera¢ao  a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bern como o dano causado d
Administrac:do, observado o principio da proporciona`idade.
9.7.        As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cRc do contratado.

10.  DO PRAZO DE VICENCIA DA ATA DE RECISTRO DE PRECOS

a)           ` 2 (doze)  meses a pariir da assinatura da ata de registro de preGo;

11.  DAS  DISPOSICOES  FINAIS

11.1.      As partes interessadas deverdo ainda atender as seguintes condig6es:

.t\
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11.2.      As  parfes  interessadas  poderao  promover  os  contatos  que  se  fizerem  necessdrios  na
busca do melhor atendimento, atrav6s de telefone, fax e e-mail.
11.3.     O valorconstante na proposta tinal nao poderd sersuperiorao estabelecido pela media
de preeos obtida pelas pesquisas de preco constante nos autos do processo.
11.4.     O valor mdximo aceitdvel para coda item deste cerfame estd consignado nos autos do
certame  licitat6rio  e  poderd  ser  ven.ficado  por  qualquer  interessado  nas  dependencias  da
Comissdo Permanente de Licita¢do.
11.5.      O prazodegarantiadossERVICOs  prestadosserd oestabelecidopeloc6digo de Defesa
do Consumidor (Lei 8.078/90), observando-se a sua natureza, salvo quando o fabricante estipular
prazo maior, o que se somard ao estabelecido no referido diploma legal.

Carrasco Bonito -TO,11  de Dezembro de 2019.

CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES  DA  SIVA
Prefeito Municipal

Jir
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ANEXO -11

TERMO  DE CREDENCIAMENTO

a

CPL

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.°  _/20_,  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.a
da  Fazenda sob o n.a
Complemento:

(SSP/lTEP)/_, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Minist6rio
residente e domiciliado a Rua/Av.

Bairro:
n.O

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

do respectivo

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

Ou  (Se  funciondrio  da  empresa)  Para  formular ofertas e  lances  de  precos  e  praticar todos  os
demais  atos pertinentes ao certame em  nome  da  licitante,  especialmente,  todos  os poderes
para  representd-lo, junto  a  qualquer repartic:do  ptiblica  ou  particular,  para  receber  citae6es,
confessor,  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   TIMBRADO   DA   LICITANTE,   COM   NOME,
ENDEREC:O,  CNPJ  E  INSCRICOES  ESTADUAL  E  MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER.

•)\
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ANEXO  Ill

DECLARACAO  DE CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE  HABILITACAO

(NOME          DA          EMPRESA)
completo)

®

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

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

Local e data, __/

(ossinatura representante legal)
Carimbro da Empresa

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

#
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P,oc.  NO

ANEXO IV

(EM  PAPEL TIMBRADO  DA  EMPRESA)

DECLARACAO  DE SUJEICAO  AO  EDITAL  E  DE  INEXISTENCIA  DE  FATOS  SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS  DA  QUALIFICAC:AO

PROCESSO  LICITATC)RIO XX/2019
PREGAO  PRESENCIAL  N° XX/2019

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  habilita¢do no  Processo  Licitat6rio  em  epigrafe  e  que  estd
ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrencias posteriores.  Declara tamb6m que cumpre
plenamente todos os requisitos de habilita¢do.
0  signatdrio   da   presente  Sr(a) em  nome  da
proponente   acima   citada,   declara   ainda,   expressamente,   que   se   sujeita   ds   condic6es
estabelecidas   no  edital   de   PREGAO   PRESENCIAL  S.R.P   Ng  XX/2019   em   consideracdo   e  dos
respectivos anexos e c]ocumentos, que acatard integralmente qualquer decisdo que venha a
ser tomada pelo licitador quanto d qualifica¢do apenas dos 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  qualificaGdo  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 2019.

Assinatura e Carimbo (representante legal)

A
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ANEXO  V

(em papel IImbrado do proponente)
DECLARA¢AO DE N^O  EMPRECA MENOR

PROCESSO  LICITAT6RIO  XX/2019
PREGAO  PRESENCIAL  N° XX/2019

inscrito  no  CNpj  no

CPL

Fl.

Proc.  NO

por               interm6dio               de               seu               representante               legal               o                (a)

e do CPF no
portador  (a)   da  Carteira  de  ldentidade  n°
DECLARA,  para tins 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,

•            :UNea:6E°mEPTepgr:gMae¥:rn::dDee!:s::i:Sa(ndoes:°jt°) anos em Trabalho Noturno, Perigoso ou |nsa|ubre

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

Local e data, __ de

Assinatura e carimbo do CNPJ

`A.

®
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ANEXO  VI

CARTA  PROPOSTA
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P,oc.  NO

A

Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito/TO,  situada  a  Praca  Ulisses  Guimardes,loo,  Centro,
Carrasco Bonito/TO

Ref.:  PREGAO  PRESENCIAL-N°.  XX/2019 -SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PRECOS

PROCESSO  LICITAT6RIO  XX/2019

A    empresa
Banco

inscrita    no    CNPJ    sob    n.°
Agencia  no:

sediada   a
Conta  n°:                                           .tendo

examinado  o  Edital,  vein apresentar a  presente  proposta  para  a  prestacdo dos servicos do(s)
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 Anexc I -Termo de Referencia, contendo
auantitativos, especificoc6o do obieto, valores unit6rios e totais e locais de entreaa) .

ITEM DESCRICAO  DOS SERvl¢OS QTD APRES. VALOR  UNIT.P/MRS VALOR TOTALIts

01 Servic:o      de      Perfurac:do     de      Pot:os 500 METROS

Artesianos com revestimento para dreas
urbanas    e    rurais    no     municrpio    de
Carrasco Bonito/TO.

Dados da empresa:
a)  Razao Social:
b)  CGC  (MF)  no:
c)  lnscric6o 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 serviaps serdo de primeira qualidade, caso  a  nossa  proposta  sej.a  aceita
comprometemo-nos  a  prestar  Qs  servigos  no  prazo,  local  e  condic6es  previstos  no  edital,
contados a partir do recebimento da respectiva nQta de empenho. Concordamos tambem em
manter a validade desta proposta por urn perfodo n6o inferior ci 60 (sessenta) dicis, a contar se
sua   apresentac:do.   Ate   o   recebimento   da   nota   de   empenho   e/ou   outro   documento
correspondente,  esta  proposta  constituird  urn  compromisso  de tnossa  parte,  observada  as
condiG6es do Edital.

4r
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Declaro para os devidos fins que nos pre¢os propostos estao inclusos todos os encargos, tributos,
impostos e demais despesas necessdrios para o foriiecimento dos produtos.

Local e data, -___/

(assinatura representante legal)
Carimbo da empresa

ESTE   DOCUMENTO   DEVERA   SER   REDIGIDO   EM   PAPEL   TIMBRADO   DA   LICITANTE,   COM   NOME,
ENDEREC:O,  CNPJ  E  INSCRICOES  ESTADUAL  E  MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER  PARA  CADA  LOTE  A
SER  APRESENTADO.

•'\
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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  XX/2019
PROCESSO  N° XX/2019

DECLARACAO

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

bairro
de                                       , estado de            CEP

estabelecida
Municipio

atrav6s de seu representante
legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitacdo DECLARA, sob as
penas  da  lei,  que  ncio  possuem  em  seu  quadro  de  pessoal  servidores  pbblicos  do  PODER
EXECUT/VO MUN`C`PAL exercendo func:6es tecnicas, comerciais, de gerencia, administracdo ou
tomada de decisdo  (inciso Ill, do art. 9° da Lei 8.666/1993).

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

Local e data, _/        /

(assinatura representante legal)

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

.`ft
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MINUTA  DA ATA  DE  REGISTRO  DE  PRECO  n° XX/2019
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ATA  DE  REGISTRO  DE  PRECOS  PARA:  Contratacdo  de  ME/EPP  equiparada  na  forma  da  Lei  para
Registro de pre¢os visando futura, eventual  e  parcelada  prestac:do de servicos de perfuracdo
de Po€os Artesianos para areas urbanas e rurais no munic`pio de Carrasco Bonito/TO.

Pregdo  Presencial SRP n° 42/2019.  Proc. na 92/2019

Aos XX dias do mes de XXXXXXXXX de 2019,  a  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO  BONITO/TO,

com sede no(a)  Pra¢a da Matriz,10 -Centro -Carrasco Bonito/TO, inscrito(a)  no CNPJ/MF sob o

1.1.        A  presente  ATA  tern  por objeto  a  contratac:do  de  ME/EPp  equiparada  na  forma  da  Lei

para   Registro   de   precos  visando  futura,   eventual   e  parcelada   prestacdo  de  servic:os  de
perfuracdo de Pocos Artesianos para areas urbanas e rurais no municjpio de Carrasco Bonito/TO,
que 6 parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcric:do.

2.              CLAUSULA SEGUNDA  -DOS  PRE€OS,  ESPECIFICAC6ES  i  QUANTITATIVOS

2.1.        0  preeo  registrado,  as  especificag0es  do  objeto,  a  quantidade,  fornecedor(es)  e  as
demais condiG6es ofertadas na(s)  proposta(s)  sao as que seguem:

ITEM DESCRICAO  DOS SERVICOS QTD APRES. VALOR  UNIT.P/MRS VALOR TOTALRS

01 Servi€o     de     PerfuraGao     de     PoGos 500 METROS

Artesianos com revestimento para areas
urbanas    e    rurais    no    municipio    de
Carrasco Bonito/TO.

•.ft
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3.              CLAUSULA TERCEIRA  -6RGAO(S)  PARTICIPANTE(S)

3.1.        Todos os 6rgaos da administrac:do poblica municipal.

4.              CLAUSULA  QUARTA  -VALIDADE  DA ATA

4.1.         A  validade da  Ata  de  Registro ae  Prec:os serd  de  12  meses,  a  partir da sua  assinatura,
ndo podendo ser prorrogada.

5.              CLAuSULA QUINTA  -REVISAO  E  CANCELAMENTO

5.1.        A Administracdo poderd realizar pesquisa de mercado, a partir de  l80 (cento e oitenta)
dias da data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos precos registrados nesta
Ata.

5.2.        Os  prec:os  registrados  poderdo  ser  revistos  em  decorrencia  de  eventual  redu€do  dos
pre¢c)s praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo d
Administraedo promover as negociac6es junto ao(s) fornecedor(es) .

sera formalizado por despacho do 6rgc]o gerenciador, assegurado o contradit6rio e a  ampla
defesa.
5.9.        0   cancelamento   do   registro   de   pre¢os   poderd   ocorrer   por   fato   superveniente,
decorrente de caso fortuito ou for¢a major, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
5.9.1.     Porrazdo de interesse pbblico; ou
5.9.2.    A pedido do fornecedor.

6.         CLAUSULA SEXTA -DOS  RECURSOS OR¢AMENTARIOS

6.1.        Os  recursos  financeiros  destinados  ao  pagamento  do  objeto  a  ser  contratado,  em
decorrencia deste processo licitdt6rio, estdo previstos no ore:amento da Contratante, e correrdo
a conta da seguinte Dotaedo Orcamentdria e Elemento de Despesa:

•t\
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SUBCLAUSULA PRIMEIRA -No preGo estipulado nesta Cldusula jd se encontram computados todos
os impostos, taxas, obrigac6es sociais, e demais despesas que direta ou indiretamente, tenham
relaGdo com o objeto deste Contrato.

7.              CLAUSULA SETIMA -CONDIC6ES CERAIS

6.1.        As condic:6es gerQis do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obriga€6es da Administra€ao e do forriecedor registrado, penalidades e demais
condi¢6es do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.
6.2.        E vedado  efetuar acrescimos nos quantitativos fixados nesta ata  de registro de  precos,
inclusive o acr6scimo de que trata o §  1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
6.3.        Para tirmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... ( .... ) vias de igual
teor,  que,  depois  de  lido  e  achada  em  ordem,  vai  assinada  pelas  partes,  cuja  c6pia  serd

4
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P,oc.  NO

CONTRATO N° _/2019
0RIUNDO  PROCESSO  LICITAT6RIO  N° ?2/2019 -ATA DE  RECISTR0 DE PRE¢O  N° _/2019

PREGAO  PRESENCIAL SRP  -N°.  42/2019

Que  entre  si  fazem  de  urn  lado  como  CONTRATANTE  A  PREFEITURA
MUNICIPAL    DE    CARRASCO    BONITO/TO,    e    de    outro    lado    como
CONTRATADA      a      Empresa      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,      por     seu
representante  abaixo  assinado,   mediante  os  termos  e  condi¢6es
seguintes:

PREAMBULO
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO -TO,  atrav6s  do  seu  Gestor  CARLOS  ALBERTO
RODRIGUES  DA  SILVA,  com  sede  na  Praca  Ulisses  Guimardes  n°  100,  Centro,  Carrasco  Bonito,
Estado  do  Tocantins,  inscrito  no  CNPJ/MF sob o  n°  25.064.023/0001 -90,  doravante  denominado

®

2.2. 0 prazo de vigencia do presente contrato 6 de  12 (doze) meses contados d partir da data
de sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA  -DO  VALOR  CONTRATUAL

3.1.          0          valor         global          do          presente         termo          e          de          RS

3.2.  No  valor  acima  estipulado  jd  estdo  inclusos  todas  as  taxas,  encargos,  impostos,  fretes,
carregamento e descarregamento, seguros e demais despesas inerentes ao fornecimento do
objeto contratado.
3.3. a bern ora contratados serd fornecido na auantidade e Drecos unitdrios abaixo:

lTEM DESCRICAO DOS SERVICOS QTD APRES. VALOR  UNIT.P/MRS VALOR TOTALRS

qu
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CLAUSULA QUARTA  -DA FORMA  DE  PAGAMENTO
4.1.  Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, em  ate 30  (trinta)  dias ap6s a  entrega dos
servieos,   mediante  apresentacdo  de   Nota   Fiscal   com   liberac:do  pela   Prefeitura   Municipal,
devidamente atestada pela unidade da requisitante, declarando o recebimento do (s) produto
(s)  em plena consondncia com a ordem de fornecimento, emitida pelo setor de Compras.
4.2. Para a execu€do 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 nomero do processo licitc
nome  do  Banco  e  a  respectiva  agencia  em  que  dev

6.1.4 Suspensdo do direito de participar de licitae6es de qualquer 6rgdo poblico, 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 Municlpio de CARRASCO BONITO-TO pelo
prazo  de  05  (cinco)  anos,  enquanto  pendurarem  os  motivos  determinantes  da  punic:do  ou,
ainda, ate que seja promovida a reabilitac:ao perante a autoridade que aplicou a penalidade;
6.1.5  Declarae6o  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  reabilitacao  perante a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que serd  concedida
sempre que o contrato ressarcir a Administrac:do pelos prejulzos resultantes e ap6s decorrido  o
prazo da sanedo aplicada com base no subitem anterior;
6.1.6  Nenhuma san¢do serd aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa
previa  do  interessado  e  recurso  nos  prazos  definidos  em  Lei,  sendo-lhes  franqueada  vista  ao
processo.

CLAUSULA SETIMA -DAS OBRICACOES
7.1   DA  CONTRATANTE:

7.1.I  Apresentar esclarecimentos necessdrios para a execuGdo 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.

J\
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Proc.  NO

7.1.3    Notificar,    por    escrito,    a    CONTRATADA,    fixando-lhe    prazos    para    corrigir    eventuais
irregularidades encontradas na execucao do contrato, bern como, quando da aplica¢do de
multas, retencdo por danos causados e quaisquer d6bitos da CONTRATADA.
7.1.4 Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Servic:o (OS) para a contrata¢do
pretendida.
7.2  DA  CONTRATADA:
7.2.1   Manter  durante  toda  a  execucdo  do  presente  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigac6es  por ele  assumidas,  todas  as  condi¢6es  de  habilitacdo  e  qualificac:ao  exigidas  no
Processo Licitat6rio.
7.2.2   Atender  a   todas   as   despesas   e   encargos   de   qualquer   natureza   com   pessoal   de
contratacdo,   necessdrios   a   execucdo   do   contrato,   inclusive   os   encargos   de   natureza

CL^USULA DECIMA -DA VINCULACAO
10.10 presente contrato 6 parte integrante do Processo Licitat6rio n° 92/2019, Pregao Presencial
42/2019 S.R.P, e Ata de Registro de Pre¢os _/2019.
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.

CIAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA SUJEI¢AO E DOS CASOS OMISSOS
11.1    As   partes   submetem-se   ds   normas   dos   Leis   8.666/93   e    10.520/02,   cuj.os   dispositivos
fundamentardo a solucdo dos casos omissos, em complemento ao Edital n° 42/2019, do Processo
Licitat6rio competente.

CLAUSULA DECIMA SECUNDA -DO FORO
12.1  Fica eleito o  Foro da  Comarca  de  Augustin6polis -TO -Vara  Distrital  de  Carrasco Bonito -
TO,  com  exclusdo  de  qualquer  outro,  para  nele  dirimirem  eventuais  dJvidas  ou  controversias
decorrentes do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente controto 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.

c#
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ANEXO X

DECLARACAO  DE RECEBIMENTO  DO  EDITAL DE ACORDO COM SUAS  CONDICOES

A
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO-TO

MODALIDADE  PREGAO  PRESENCIAL
LICITACAO N° _/2o_

DECLARACAO

NOME      DA      EMPRESA,      pessoa     juri'dica      de      direito      privado,      inscrita      no      CPNJ      n°
e inscriedo estadual n°

bairro
de                   CEP

Municipio de
estabelecida

estado
DECLARO,    que   recebi    todos    os    documentos,    tenho

conhecimento de todas as informac6es 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 f6.

Local e data, _/

(Assinatura representante legal)

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

A


