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RECIB0  DE  RETIRADA  DE  EDITAL

PREciAO  PRESENCIAL S.R.P  -N°.  05/2020
PROCESSO  LICITAT6RIO  10/2020

0BJETO: Contratacdc) de ME/EPP equiparada na forma da Lei para Registro de precos visondo
futura e eventual prestacdo de servieos na locacdo de veieulos para atender diversos setores
do municiplo, Conforme as especificcl¢Oes constantes no edital e seus anexos.
Senhor licitante,

Visando    a    comunieacdo   futura    entre    a    PREFEITURA    MUNICIPAL    DE    CARRASCO
BONITono  e  essa  empresa/pessoa  fisica,  solieitamos  a  Vossa  Senhoria  que  preencha  este
recibo  de  entrega  de  edital  e  o  remeta  a  Comissdo  Especial  de  Licitac:do  pelo  enderec;o
eletr6nieo  clDcarrascobonito@amail.com  para  que  possamas  mante-los  atualizados  sobre
quaiduer questionamento, esclarecimento ou errata ao Edital.

DADOS  DA  EMPRESA:

RAZAO  SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO           COMPLETO: RUA:

CIDADE: ESTADO:                            CEP:

ELEFONE: E-MAIL:

NOME  DO  S6CIO  RESPONSAVEL PELA  EMPRES.A:

CPF: RG:

DECLARO   PARA   OS   DEVIDOS   FINS,   QUE   RECEBI   C6PIA   DO   EDITAL   E   ANEXOS   REFERENTE   AO

PROCESSO  HCITATC)RIO  10/2020.  PREGAO  PRESENCIAL S.R.P 05/2020.

DADOS  DO RESPONSAVEL PELA  RETIRADA  DO  ED[TAL:

NOME:

CPF: RG:

ENDERECO          COMPLETO: RUA:

CIDADE: ESTADO:                            CEP:

ELEFONE: E-MAIL:

Recebi(emos)  c6pia do instrumento convocat6rio da licitacdo acima identificada.
A Comissdo Permanente de Licitac:do da  Prefeitura Municipal de Carrasco Bonitono,

ndo  se  responsabilizard  por comunicac6es  a  empresa  qije  ndo  encaminhar  este  recibo  ou
prestar informa¢6es incoITetas no mesmo.
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1.      PREAMBULO

A  Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito  -  TO,  pessoa  juridica  de  direito  publico
interno,  com  endereco  na  Pra€a  Ulisses  Guimardes,  n°   loo,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°
25.064.023/0001-90,   atraves  da   Comiss6o   Permanente  de   Licitac:do,   e   de   seu   Pregoeiro
designados  pela  Portaria  001 /2020,  de 03/01 /2020,  torna  p®blico  para  o  conhecimento dos
interessados   a   ABERTURA   do   PROCESSO   LICITAT6RIO    10/2020,   na   modalidade   PREGAO
PRESENCIAL S.R.P  05/2020,  do tipo MENOR  PRECO  POR  ITEM,  conforme  descrito  neste  Edital  e

seus  Anexos,  com  a   ABERTURA  da  sessdo  poblica  para  o  julgamento  dos  envelopes  de
documentacdo  e   proposta   previsto   para   o  dia   06/03/2020,  as   14h30min,   no  Setor  de
Licitac:do,  localizado  na  Prci¢o  Ullsses  Culmar6es,  n°  loo  -Centro,  Carrasco  Bonltono.  A

presente  licitaGao  serd  regida  integralmente,  pela  Lei  Federal  n.   10.520/2002  e  o  Decreto
Federal  n°  3.555/2000,  pela  Lei  Complementar  n°  123,  de   14  de  dezembro  de  2006  e  Lei
Complementar n°  147, de 7 de Agosto de 2014,  com aplicacdo subsidi6ria  da  Lei Federal  n°
8.666/93 e suas altera¢6es,  bern como do Decreto Municipal n° 063/2013  (que  Regulamenta
a  Modalidade de  Licitae6o denominada Pregdo),  e, do Decreto Municipal  n° 043/2016 que
regulamenta o sistema de registro de pre€o e   tamb6m pela a legisla¢do correlata e ainda,
pelas condic6es e normas estabelecidas pelo presente Edital.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitac6o serdo recebidos
no   endereco   acima   mencionados,   na   sessdo   pciblica   de   processamento   do   Pregdo
Presencial, ap6s o credenciamento c!os interessados que se apresentarem para participar do
certame.

2.     DOOBJETO:

2.1.        A  presente  llcitacdo  tern  por  objeto  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para
Registro  de  precos  para  futura  e  eventual  contrata¢do  de  pessoa  fisica  ou  juridica  para
prestacao  de  servic:o  de  locac:do  de  veieulo  de  m6dio  porte,  para  uso  do  gabinete  do
prefeito, de acordo com as condi¢6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
2.2.        As   Quantidades   constantes   do   anexo   I   sdo   estimativas,   ndo   se   obrigando   a
Administracdo pela contratacdo na sua totalidade;
2.3.         Face ao disposto no Art. 65, §  1°, da  Lei Federal n. 8.666/93, em sua atual reda¢do, as
Quantidades de que trata o item anterior poderdo sofrer acfescimos ou supress6es de ate 257o

(vinte e cinco por cento)  do valor inicial constante da Ata de Registro de Precos.
2.4.   Os  interessados   e/ou   representantes   que   adquirirem   o   instrumento  convocat6rio   e
tiverem  interesse  de  participar  do  certame,  se  obrigam  a  acompanhar  as  publicac6es
referentes  ao  processo  e  as  publicac6es  no  Didrio  Oficial  do  Municipio,  no  Didrio  Oficial
"TOCANTINS", quando for o caso, com vistas a  possiveis alterac6es e avisos.

2.5.  As  obrigac:6es  decorrentes  deste   Pregao  constarao   no  decorrer  desse  edital  e   no
contrato, conforme ANEXO I -MINUTA DE CONTRATO, no qual os presentes termos integrardo,
independentemente de transcri€ao.

3.    DA PARTicipAcao NO pREcao.

3.1.        Poderdo participar do certame;
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3.1.1.    Todas as pessoas fisicas e iuridicas interessadas, devendo estas pertencerem ao ramo
de  atividade  pertinente  ao  objeto  da  contraTaGdo,  que  preencherem  as  condic:6es  de
credenciamento   constantes   deste   Edital.   0   c}ocumento   de   habilitacdo  juridica   deverd
expressar  o  objeto  social  perfiriente  e  compativel  com  o  objeto  da  licitacdo,   quando
especificado em seu corpo.
3.1.2.    A  pessoa  fisica  ou  a  empresa  paiticipante  deste  certame  deverd  estar  em  pleno
cumprimento  do  disposto  no  inciso  Xxxlll  do art.  70 da  Constitui¢do  Federal  e  na  Lei  Federal
n°.  9.854,  de 27  de  outubro  de  1999.  (ANEXO  IV).
3.2.          NAO  SERA ADMITIDA  NESTA  LICITACAO A  PARTICIPACAO  DE;
3.2.1.     Empresas  que  estejam  sob  falencia,  concurso  de  credores,  dissolucdo,  liquidacdo;
pessoas fisicas e jun'dicas que tenham sido declaradas inid6neas para  licitar ou contratar no
dmbito   da   Unido,   Estados,   Distrito   Federal,   Municipios   e   nas   respectivas   entidades   da
administracdo indireta, ou tenham sido suspensas de  participar de licitacdo e impedidas de
contratar com o Municipio de Carrasco Bonitono;
3.2.2.     Pessoas  Juridicas  e  Fisicas  dos  quais  participem,  seja  a  qualquer  titu!o,  dirigentes  ou
servidores  do  Municipio  de  Carrasco  Bonitono,  conforme  artigo  90  da  Lei  de  LicitaG6es  e
Contratos.
3.2.3.     A observdncia dos vedac6es deste item 6 de inteira responsabilidade da licitante, que
pelo descumprimento, se sujeita ds penalidades cabiveis.
3.2.4.     A   participa¢do   na   licitacdo   implica   automaticamente   na   aceitacdo   integral   e
irretratdvel  dos  termos  e  conteodo  deste  instrumento  convocat6rio/edital  e  seus  anexos,  a
observdncia   dos   preceitos   legais   e   regulamentos   em   vigor   e   a   responsabilidade   pela
fidelidade e legitimidade das informac6es e dos documentos apresentados em qualquer fase
da licitacdo.
3.2.5.    Havendo   interesse  em   participar  no  certame  de   microempresa   ou   empresa   de
pequeno  porte optante ou  nao pelo sistema simples conforme estabelecem os ditames da
Lei   Complementar   123,   de   14   de   dezembro   de   2006,   a   mesma   deverd   disponibilizar
instrumento  que   a   qualifique  como  tal,   devendo  o  respectivo  instrumento  ser  entregue
diretamente d Pregoeiro Oficial do Municipio, no ato do credenciamento.

4.     DA ADESAO  E  DA VAl.IDADE DO  REGISTRO  DE  PRECOS

4.1.         Os pre¢os  registrados  por forca  deste  processo terd  validade  de  12  (DOZE)  meses,  a
contar da  data  da  publicac:6o da  Ata  de  Registro de  Pre¢os.  A  ata  de  registro  de  precos,
durante sua validade, poderd ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da administracdo
ptiblica  que  ndo  tenha  participado  do  certame  licitat6rio,  mediante  anuencia  do  6rgdo
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condic6es e a3 regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de  1993, e no Decreto  Municipal 043,
do dia 23 de maio de 2016.
4.2.        Caberd  ao  fornecedor  beneficidrio  da  Ata  de  Registro  de  Pre¢os,  observadas  as
condic:6es  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitac:do  ou  ndo  do  fornecimento,  desde  que
este  fornecimento  ndo  prejudique  as  obriga¢6es  anteriormente  assumidas  com  o  6rgdo
gerenciador e 6rgdos parficipantes.
4.3.        As  aquisic6es  ou  contratac6es  adicionais  a  qije  se  retere  este  item  ndo  poderdo
exceder,  por  6rgdo  ou  entidade,  a   100%  (cem  por  cento)  dos  quantitativos  dos  itens  do
instrumento   convocat6rio   e   registrados   na   ata   de   registro   de   pre¢os   para   o   6rgdo
gerenciador e 6rgdos participantes.
4.4.        As  ades6es  a  ata  de  registro  de  pre¢os  sdo  limitadas,  na  totalidade,  ao  mdximo

quintuplo do quantitativo de coda item registrcrdo na ata de registro de pre¢os para o 6rg6o
gerenciador   e   6rgdos   participantes,   independentemente   do   nomero   de   6rgdos   ndo
participantes que eventualmente aderirem.
4.5.        Ao 6rgao ndo parficipante que aderird ata competem os
do cumprimetito pelQ fornecedor dos obriga¢6es contratual

lativos a cobranc:a
s e a aplicacao,
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observada  a  ampla  defesa  e  o  contradit6rio.  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do
descumprimento   de   cldusulas   contratuais,   em   rela¢ao   as   suas   pr6prias   contrata€6es,
informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.
4.6.        Ap6s a auton.zacdo do 6rgdo gerenciador,  o 6rgdo ndo participante deverd efetivar
a  contratacdo solicitada em  ate  (90)  novc;ir;tQ  dias,  observado o  prazo  de validade  da  Ata
de Registro de Prec:os.
4.7.        Caberd    ao    6rg6o    gerenciador   autorizar,    excepcional    e   justificadamente,    a
prorrogac6o do prazo para efetivacdo da contratacdo, respeitado o prazo de vigencia da
ata, desde que solicitada pelo 6rg6o ndo participante.
4.8.        O presenle certame licitat6rio, destinado ao registro de  pre¢os,  ndo obriga a  PMCB  -
TO  a  firmar contratac6es  nas quantidades  estimadas,  ficando  assegurado  ao  detentor do
registro a preferencia de fornecimento, em igualdade de condic6es.
4.9.        Ao  licitante  vencedor,  fica  assegurada  a  preferencia  em  igualdade  de  condi¢6es
com os demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilizaGdo de quaisquer
outros meios, respeitando a legislacao relativa ds licitac6es.
4.10.     A qualquer tempo o pre¢o registrado poderd ser revisto em decorfencia de eventual
reducc]o  daqueles  praticados  no  mercado,  cabendo  a  Prefeitura  Municipal  convocar  os
prestadores registrados para negociar o novo valor.

5.     DO CREDENC]AMENTO

5.1.        Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos:
5.1.1.      SEPESSOAJUR[DICA:

a)          Tratando-se  de  representante  estatutdn.o  legal,  o  estatuto  social,  contrato  social  ou
outro  instrumento  de  registro  comercial,  registrado  na  Junta  Comercial,  no  qual  estejam
expressos  seus  poderes  para  exercer  direitos  e  assumir  obrigac,6es  em  decorrencia  de  tal
investidura;  (Acompanhado de todas as alterac6es) .
b)          Tratando-se  de  procurador,  o instrumento de  procuracdo  pdblico  ou  particular com
firma  reconhecida  do  qual  constem  poderes  especificos  para  formular  lances,  negociar
prec:o, interpor recursos, desistir de sua interposi¢do e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, acompanhado do correspondente documento,  dentre o indicado no subitem
anterior, que comprove os poderes do mandante para a outorga, juntamente com o modelo
ANEXO  11;

c)           Documento de  identificac6o oficial  com  foto,  do representante/procurador.  (C6pia
autenticada ou acompanhada do original);
d)          Em  se  lrotando  de  mlcioem?iesa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  documenlo  que
comprove esto condlcGo para que seja apllcado o dlsposto no Let Complemenlar n° 123 de
14/12/2006,   conforme   modelo  do  ANEXO   111,  e  certid6o/declclracdo  emll!da   pela   Junta
Comerclal do Estado alegando lal sltuac6o.
5.2.        Os  Licitantes,  deverdo  apresentar  declaracdo  de  conhecimentos  dos  ditames  do
Edital,  conforme  (Anexo  111),  observando-se  que  todo  o  teor  do  conte®do  encontrado  no
modelo deverd constar na Declaracdo a ser entregue no certame.
5.2.I.1. Serd admitido apenas 01  (urn)  representante para coda licitante credenciado, sendo
que coda urn deles poderd representQr apenas uma credenciada.
5.2.1.2. A ausencia do Credenciado, em qualquer momento da sessdo, importard a imediata
exclusdo da licitante por ele representada, salvo autorizacao expressa do Pregoeiro.
5.2.1.3. A ndo apresenta¢do ou ainda a incorrecdo insandvel de quaisquer dos aocumentos
de  credenciamento,  impedird  a  participacdo  da  licitante  na  fase  de  lances  do  presente
certame.
5.2.1.4.Serdo   admitidas   fotoc6pias   desde   que   autenticadas   em   cart6rio   ou   ainda   se
apresentadas juntamente com os originais.

6.     DA  ENTRECA DOS ENVELOPES
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6.1.        a  encerrarriento  de  entrega  dos  envelc)pes  de  proposta  de  prec:os  e  documentos,
relativos a este  Pregdo para  Registro de  Precos c!ar-se-a ds 14h30min do dio 06 de Mar¢o de
2020, iniciando-se, imediatamente, a aber}ura ao envelope de n° 01, com as propostas.
6.2.        A documentac6o de habilitacdo e pi.oposta devem constarem envelopes numerados
pro  coda  urn,  fechado,   Iacrado  de  maneira  a  preservar  o  sigilo  de  seus  cc>nte6dos  e
identificado, obedecido o seguinte padrdo:

ENVELOPE  N° Ot  -PROPOSTA  DE  PRECOS
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO  -TO

COMISSAO  PERMANENTE  DE  LICITACAO

PREGAO  PRESENCIAL N° 05/2020
DATA:  06/03/2020
HORARIO:  14h30mln
PROPONENTE  (Razdo Social  da  Empresa)
CNPJ:

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

COMISSAO  PERMANENTE  DE  LICITACAO
PREGAO  PRESENCIAL  N° 05/2020
DATA:  06/03/2020
HORARIO:  14h30min
PROPONENTE  (Razdo Social  da  Empresa)
CNPJ:

®

6.3.        Os  envelopes  n°  01   -  Proposta  de  Prec:os  e  n°  02  -  Documentac6es  deverdo  ser
entregues no Setor de  Licitac:6es da  Prefeitura  Municipal, sito a  Pra¢a  Ulisses Guimaraes,loo,
Centro, Carrasco Bonitono, CEP: 77.985-000, ate as 14h30min do did 06 de Mcirco de 2020.
6.4.        Caso,  eventualmente,  ocorra  a  aberfura  do  Envelope  n°  02  (Habilitacdo)  antes  do
Envelope n° 01   (Proposta  de  Pre¢o),  por equivoco, serd novamente lacrado sem andlise  de
seu conteudo e rubn.cado o lacre por todos os presentes.
6.5.        A   ausencia   de   dizeres   na   parte   externa   do   envelope   constituird   motivo   para
desclassificac6o   da   licitante,   coso   seu   preenchimento   importe   em   prejuizo   ao   born
andamento do  certame,  assim,  cabe ao  Pregoeiro  em  decisdo  fundamentada  aceitar ou
ndo o envelope sc-in os respectivos dizeres.

7.    DAS  PROPOSTAS I)i PRE€OS

10.520/2002"
PROPOSTAS) Amgo$ 4°, Vl| a &o dq Lei no.

7.1.        As propostas de prec:os devem, obrigatoriamente,  preencher os seguintes requisitos e
atender aos padr6es abaixo estQbelecidos:
7.1.1.     Os   Licitantes   devei'do   apresentar  as   propostas   em   envelopes   ndo   transparentes
impressa.
7.1.2.     A   proposta  comercial   deverd   ser ,redigida
empresa (se pessoa
endereco, telefone, e-mail,

apresentar\
F/CNPJ db;

conta bancdria para pagamento, com clare
ou  ressalvas,  entrelinhas  nem  condic6es  escrit

pelo representante legal do p,roponente.

rna  via,   em   papel  timbrado  da
o social/nome do proponente,

ndicac:do do banco, agencia e
emendas,  acrescimos,  rasuras,  borr6es

margem,  rubricada,  datada  e  assinada
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7.1.3.    A proposta de p.e€os que devei6 contei a descrlcao detalhada do veiculo, lndiccindo
mon.adora,    modelo    e    ano    de    fabricae60,    devendo    consignor    a    preeo    mensal
da   locacao   do  veieulo   obtido   pelci   composi€Go   da   Planllha   de   Custos   paro   servieos

presenle   no  Anexo   I   do  lei.mo  de   Relerencla,   obrigatoriamente   expressos   em   moeda
corrente  do  pais  com  no  mdximo  duos cQsc}s decimals.  Havendo divergencia  entre o valor
unitdrio e o valor total,  prevalecerd o que for mais vantajoso  para  a  Administrac:do  P6blica,
nos  prec:os  deverdo  estar  incluidos  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas,  tais  como
frete, seguro, garantia e quaisquer outras qije sei.am perfinentes;
7.1.4.     0 prazo para infcio dos servi¢os, que sera no mdximo 15 (quinze) dias, contados a partir
da assinatura do contrato;
7.1.5.     0  prazo  de  validade  da  proposta,  que  ndo  poderd  ser inferior  a  60  (sessenta)  dias,
contados a partir da data de sua apresentacdo;
7.I.6.    A  qualificacdo dos  representantes legais que  irdo  assinar documentos  em  nome  da
licitante, constando nome, estado cMl, numero da c6dula de identidade e do CPF, endereco
residencial completo e telefone de contato.
7.1.7.     Na     ausencia     dos     informac6es     descritas     nos     subitens     7.1.3.     e     7.i.4,     serdo
considerados os prazos mdximos e minimos permitidos.

8.     DO  PROCEDIMENT0  DE  REGISTRO  DE  PRECOS:

8.1.        O presente certame licitat6rio, destinado ao registro de precos, ndo obriga a preteitura
Municipal de Carrasco Bonitono a firmar contrata¢6es nas Quantidades estimadas, ficando
assegurado  ao'detentor  do   registro-a   p.retetencia   do  fornecimento,   em  igualdade  de
condic6es.
8.2.        Ao  licitante  vencedor,  fica  assegurada  a  preferencia  em  igualdade  de  condic6es
com os demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilizacdo de quaisquer
outros meios, respeitando a legislac:do relativa ds licita¢6es.
8.3.        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.
8.4.        Os interessados em participar deste pregdo poderdo examinar e adquirir o respectivo
edital  na Prefeitura  Municipal, dos 8hoomin ds  12hoomin, de 2° a  6° feira.

?.     DO ENVELOPE:  DOCuMENTACAO -PESSOA JUR{D[CA

3AeB?I.:i°cP;od:¥:;g,::?ier:
a)           C6pia   Autenticada   do   Documento   de   identificacdo   oficial   com   foto   e   Registro
Comercial,  no  caso  de  empresa  individual;  (Acompanhado  de  todas  as  alteraG6es,  caso
haja).
b)           Ato constitutivo e sua inscricdo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
da diretoria em exercicio, estatulo ou contrato social  em vigor,  devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e,  no caso de sociedade por a¢5es, os documentos
de elei¢do de seus administradores;  (Acpmpanhado dQ todas as alterac6es) .
c)           Decreto de  autoriza¢do,  em se tratando de  empresa  ou sociedade  estrangeira  em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza?ao para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quanc}o a diividade assim o exigir.

•.3.          REGULARIDADE  flscAL I TRABALHISTA:

a)           Prova de inscri¢6o no dastro Naciona[ de Pessoas J
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b)          Prova  de  regularidade  perarite  a  Fazenda   Federal,  que  engloba  a  Certiddo  de
Quitacdo  de  Tributos  Federais,  Quita¢do  dos  Tributos  Relativos  ds  Contribuic6es  Sociais  e  a
Certid6o Quanto d Divida Ativa da Uni5o;
c)           Prova   de  regularidade   perante   a   Fazenda   Estadual   (lcMS)   e   Municipal   (lss)   do
domicilio ou sede da empresa, ou outra equivalente,  na forma da lei;
d)           Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de servico (FGTS);
e)           Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justic:a do Trabalho.

•.4.         QUALIFICACAO  ECON6MICA  FINANCEIRA:

a)          Certiddo Negativa de Falencia, expedida pelos distribuidores da sede da  empresa.

•.5.          CUMPRIMENT0   DO   ARTIGO   7°,   lNCISO   Xxxlll,   DA   CONSTITUICAO   FEDERAL   E   DEMAIS
DECLARACOES:

a)           Declara¢do   De   Suj.eicdo   Ao   Edital   E   De   lnexistencia   De   Fatos   Supervenientes
lmpeditivos  Da  Qualificac:do.  (ANEXO  IV);
b)          Declaracdo da  empresa de que ndo possui em seu  quadro de pessoal empregado
com   menos  de   18   (dezoito)   anos  em  trabalho   noturno,   perigoso  ou  insalubre,   e  de   16
(dezesseis)  anos em ciualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz.  (ANEXO V) .
c)           Declara¢do De Ausencia De servidor NO Quadro De pessoal  (ANEXo vll);
d)           Declaracdo De Recebimento DO Edital De Acordo com suas condic6es.  (ANEXO X)

9.6.        Aquele que ensejar declaracdo falsa, ou que dela tenha conhecimento,  nos termos
do Artigo 299 do C6digo Penal, ficard sujeito ds penas de reclusdo, de urn a cinco anos, se o
documento e poblico, e reclus6o de urn a tres anos,  e multa, se o documento 6 particular,
independente  da  penalidade  estabelecida  no  artigo  7°  da  Lei  Federal  n°.   10.520/2002  e
legisla¢do vigente.

10.DISPOSIC6ES GERAIS DA llABlllTAcfio

10.1.       Os documentos mencionados no itens acima poderdo serapresentados por qualquer

processo  de  c6pia  devidamente  autenticada,  ou  por c6pia  ndo  autenticada,  desde  que
sejam exibidos os originais para verifica¢do da autenticidade pelo Pregoeiro ou membros da
Equipe de Apoio ou membro da Comissao Permanente de Licitac:do ate 01  (urn)  dia antes da
data  marcada  para a ocorrencia  da  sessdo de  licita¢ao.  A  autenticidade  do documento
poderd,  ainda,  ser  verificada,  pela  Equipe  de  Apoio,  atrav6s  de  consulta  via  Internet  aos
"sites" dos 6rgdos emitentes dos documentos.

10.2.       As  interessadas  ficardo  obrigadas  a   declarar  por  escrito,  sob   as  penas  da  lei  a
ocorrencia de qualquer fato superveniente modificador da situac6o legal que lhe ensejou a
habilita¢6o   sendo   exigido,   neste   caso,   para   continuar   participando   do   certame   a
apresenta¢do de nova documentacdo enunciada no item 9/10 deste edital, no que couber
e a crit6rio da Administra¢do;
10.3.       Na  ocorrencia  da  hip6tese  prevista  na  alinea  anterior,  ate  antes  da  assinatura  da
competente Ate, o  prosseguimento da pahicipacdo da  licitante no  presente certame serd
decidido pela Comissdo Permanente de Licitacao.
10.4.       As  licitantes  que  deixarem  de  apresentar quaisquer dos  documentos  exigidos  para
habilita¢do na  presente  licitacdo,  ou  os apresentarem em desacordo  com  o  estabelecido
neste edital ou com irregularidades ser6o inabilitadQs.
10.5.      Se a  menor proposta ofertoda for de microempresa, empresa de  pequeno porte, e
uma vez constatada a existencia de alguma restricdo no que tange d regularidade fiscal, a
mesma  sera  convocada  para,  no  prcizo de  5  (cinco)  dias  dteis,  ap6s  confecc:do  da  Ata,
comprovar a regulariza¢ao. a prazo poderd ser prorrogado por periodo
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10.6.       A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no item antericjr, implicard
na inabilitaGao da licitante, sem preju`zo dos sanc6es previstas neste  Edital, sendo facultado
a  PREFEITURA  MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO-TO convocar as licitantes remanescentes,  na

ordem de classificacdo, ou propor a revogacdo deste Pregdo. Se, na ordem de classificacdo,
seguir-se  outra  microempresa,  empresa de  pequeno porte  ou sociedade cooperativa com
alguma    restri¢do    na    documentac:6o    fiscal,    sera    concedido    o    mesmo    prazo    para
regularizacdo.
10.7.       As licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar, sob

pena  de  inabilita€do,  toda  a  documentacdo  exigida  para  efeito  de  comprova¢do  de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restn.c6es.

11.  DO  PROCEDIMENTO  E DO JULGAMENTO:

10.1       No hordn.o e local indicado no predmbulo, serd aberta a sessdode processamento do
Pregdo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do cerfame.
10.2       0 Pregoeiro  procederd  a abertura  do Envelope  "1 ", contendo a  Proposta  de  Precos
Escritas ordenando-as em ordem crescente de prec:os e, em seguida, fare uma andlise pr6via
dos  precos,  observando  a  exatiddo  das  operac6es  an.tmeticas  que  conduziram  ao  preco
total,  procedendo-se ds correc6es de eventuais erros, tomando como corretos e adotando
como criterio de aceitabilidade os pre¢os "unitdrios.
10.3       Durante  os  trabalhos,  somente  sera  permitida  a  manifestacdo,  oral  ou  escrita,  de

pessoa devidamente credenciada pela empresa licitante.
10.4       Para  efeito  de  classificacdo  dos  propostas  o  Pregoeiro  considerard  o  menor  preGo
constante em cada proposta, sendo desclassificadas as propostas:
10.4.1    Cujo  objeto  nao  atenda  as  especificac6es,  prazos  e  condic6es  fixados  no  Edital,
inclusive aqueles exigidos como pr6-classificasdo;
10.4.2   Que apresentem pre¢o baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
10.5       As  propostas  ndo desclassificadas  serdo  selecionadas  para  a  etapa  de  lances,  com
observdncia  dos seguintes cr't6rios:
10.5.I    As  propostas  de  precos  vdlidas  serdo  ordenadas  em  ordem  crescente  de  precos,
devendo ser,  em seguida,  eleitos  para  participar da fase  de  lances  o autor da  proposta  de
preco  mais  baixo e  os que tenham  apresentado valores sucessivos e superiores  em  at610%
(dez por cento) relativamente ao menor pre¢o;
10.5.2   Se   nao   ey`istirem,   no   minimo,   ties  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 posi¢do, todas elas participardo da etapa de lances.
10.6       0 julgamento  da  presente  licita¢do  sera  processado,  segundo  o  crit6n.o  de  MENOR
PRECO   mensal   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  Edita!, oferfar o pre¢o unitdrio de menor valor.
10.7       0  Pregoeiro  convidard   individualmente   os  autores  das   propostas  selecionadas   a
formular  lances  de  forma  sequencial,  a  partir  do
demais  em  ordem  decre
empate de pre€os.
10.7.1    A  licitante  sorteada  em

autor
te  de  valor,  decidin

rimeiro lugar pederd

da  proposta  de  major  prec:o  e  os
or  meio  de  sorteio  no  caso  de

a  posicdo  na ordenac:ao de
lances em relacdo aos demais empatados, e assjm sucessivamente ate a defini¢do completa
da ordem de lances.
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10.8      Declarada  encerrada  a etapa  compet;tivo e  ordenadas  as  propostas.  a  Pregoeiro
examinard  a  aceitabilidade  da  pin-ieira  classificac±a,  qi,anto  ao  objeto  e  valor,  decidindo
motivadamente a respeito.
10..       0  Pregoeiro  poderd  negociar  com  o  autor da  oferta  de  menor valor com  vistas  a
reducdo do preco.
10.10    Sendo   oceitdvel   a   oferta,   ser6   verificado   o   atendimento   dos   condic6es   para
habilitac:do pelo licitante que a tiver formulado.
10.11     Constatado o atendimento pleno ds exigencias para habilitacao, serd declarado pelo
Pregoeiro, o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o item integrante do objeto deste
Edital.

10.12     Ndo  sendo  aceitdvel  o  pre¢o,  o  Pregoeiro  e  facultado  abrir  negociac:6es  bilaterais
com  a  empresa  classificada  em  primeiro lugar objetivando  uma  proposta  que  se con figure
de interesse da AdministraG6o.
10.13    Se a oferfa ndo for aceitdvel ou se o proponente ndo atender ds exigencias do edital,
o Pregoeiro examinard  as ofertos subsequentes e a qualificacao dos licitantes,  na ordem de
classificacdo, ate a apuracdo de uma proposta que atenda a todas as exigencias, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital.
10.14    A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro implica
na  sua  exclusao  da  fase  dos  lance.s  verbais,  mantendo,  entretanto,  o  pre¢o  da  proposta
escrita para efeito de ordenacdo dds propostas.
10.15     Do reunido lavrar-se-d  ata  circunstanciada,  na qual serao registradas as ocortencias
relevantes e  que,  ao  final,  deverd  obrigaton.amente  ser assinada  pelo  Pregoeiro  e  licitantes

presentes, ressaltando-se  que poderd  constar a assinatura  da  equipe  de  apoio,  sendo-lhes
facultado este direito.
10.16    0utras  decis6es envolvendo  principalmente  negociac6es serao tomadas a  partir de
reuni6es entre o Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serao objeto de registro em
ata.
10.17    Verificando-se,   no   cu,rso   da   sess6o   do   Pregdo,   o   descumprimento   de   requisitos
estabelecidos neste Edital a proposta serd desclassificada.
10.18    Caso ndo se  realize  lances verbals  serdo verificados a  aceitabilidade  dos  precos  da

proposta escn.ta de menor valor, facultado o Pregoeiro abrir negocia¢6es bilaterais com autor
dessa  proposta  e,  uma  vez  considerados  aceitos  esses  precos,  o  Pregoeiro  adjudicard  o
objeto deste Edital d firma que formulou a proposta em questdo.
10.19    Ao final  dQ  disputa  por lances verbais e,  em  decorrencia  do  seu  novo  preco  (preco
final vencedor), a empresa adjudicatdria fica obrigada  a adequar o pre¢o Global ao Novo
Preco  Final.

10.20    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
desclassificacdo.
10.21     Nao  ser6  considerada  qualquer  oferta  de  vantagem  ndo  prevista  no  objeto  deste
Edital.

10.22    0bservada a ordem de classificacdo, serdo convocadas para firmar a Ata de Registro
de Prec:os, as demais proponentes qiue concordarem com o servi¢os nos mesmos precos da
primeira colocada, ate que seja atingida a quantidade total estimada para o item.

ii          I)o RECuRSo, DA ADiuDicACAO E DA iioMOLocAcao. (Artigo 4o, xvill, xix, xx e xxi
do Lei n°.  10.520/2002)
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11.1        No   final   da   sessdo,   o   licitante   que   quiser   recorrer   deverd   manifestar   imediata   e
motivadamente  a  sua  intencclo,   abrindo-se  entao  o   prazo  de  03   (ties)   dias   OTEIS  para
apresenta¢do   de   memoriais,   ficardo   as   derriais   licitantes   desde   logo   intimadas   para
apresentar contra-raz6es em igual  ndmero de ciias, que come¢ardo a correr no t6rmino do
prazo do recorrente, sendo lhes assegurac!a .vista imediata dos autos.
11.2       A   ausencia   de   manifestacao   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 invalidacdo dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
11.4       lnterposto o recurso, o pregoeiro poderd reconsiderara sua decis6o ou encaminhd-lo
devidamente informado a autoridade competente.
11.5       0recursoterd efeitosuspensivoe o seu acolhimentoimportard a invalidaGdo dosatos
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  licitacdo  serd  adjudicado  ao  licitante  declarado  vencedor  e  Serd
registrado o MENOR  PRECO  POR ITEM,  per ato do  Pregoeiro,  caso  ndo  haja interposicdo  de
recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisao dos recursos apresentados.
11.8      A  adjudicacdo ser6  feita  da  proposta vencedora  classificada  somente  quantos  dos
itens do objeto que se apresentem iguais ou abaixo dos pre¢os de mercado alcancados pela
pesquisa de precos.
11..       A licitante que convocacla para assinar a ata  deixar de faze-lo no prazo fixado, dela
serd excluida, sem prejuizo da aplicacdo dos pena!idades cabfveis.
11.10    Colhidas ds assinaturas o  Pregoeiro providenciard a imediata publica¢do da ata e se
for o caso, do ato que promover a exclusdo de que trata o item anten.or:

12   DO CANCELAMENTO  DO  REGISTRO DE  PRl:COS

12.1       0   cancelamento   do   registro   de   pre¢os   ocorrerd    nas   hip6teses   e   condi¢6es
estabelecidas abaixo:
a)  Recusar-se a entregar o objeto adjudicado,  no todo ou em  parte, alem de 30  (trinta)  dias
corridos, ap6s o prazo preestabelecido neste Edital;
b)  lncorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado,
em  rela¢do  ao  cronograma  em  vigor,  ocorrido  em  qualquer  de  suas  etapas  relativas  ao
recebimento dos servi¢os, superior a 50% (cinquenta por cento)  do prazo global);
c)  Falir  ou  dissolver-se;  ou  transferir,  no todo  ou  em  parfe,  as  obrigac6es  decorrentes deste
Contrato.

13    DO  TERMO   DE  CONTRATO  DE  REGIS1.RO  DE  PRECOS  OU  INSTRUMENTO   EQUIVALENTE  DOS

SERVICOS

13.1               Homologado  o  procedimento,  o  licitante  vencedor serd  convocado  para  que
dentro do prazo de 05 (cinco) dios corridos, assine a ATA DE REGISTRO DE PRECOS, cuja minuta
integra  esse  Edital,  sob  pena  de  decair do direito  ao registro  de  precos,  podendo,  ainda,
sujeitar-se d penalidade estabelecida no item 20 do presente edital.
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13.2              0  prazo  de  convocai`do  poder6  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  perlodo,
quando solicitado pela parte durante o seu lranscurso e desde que occ>rra motivo justificado
e aceito pela Administracdo Municipal.
13.3               Colhidas  as  assinaturas,  sera  providenciada  a  imediata  publicac:6o  da  ata  e, se
for o caso, do ato que promover a exclusdo de que trata o subitem antertor.
13.4               0 prazo de \Jalidade do registro de preGos sera de 12 (doze) meses a partirda data
de assinatura da ata de Registro de PreGos.
13.5               Durante  o  prazo  de  validade  da  ata  de  Registro  de  Precos,  sua  detentora,  fica
obrigada a executor os servicos licitados, nas Quantidades indicadas pelo Depahamento de
Compras, em coda "Ordem de Compra".
13.6               0 Munic`pio de carrasco Bonito ndo estd obrigado a contratar uma Quantidade
minima   dos  servicos,   ficando  a   seu   exclusivo   crit6rio   a   defini¢do  da   Quantidade  e   do
momento da contrata¢ao.
13.6.1             0s   Quantitativos   totals   expressos   no   Anexo   I   -   Especificac6es   T6cnicas   sdo
estimativos e representam as previs6es de contrata¢6es nos pr6ximos  12  (doze)  meses.
13.7               A existencia do prec:o registrado ndo obriga o Municfpio de carrasco Bonito firmar
as contratac:6es que dele poderdo 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 condic6es.
13.8               Constituem  motivos  para  o cancelamento do  Contrato de  Registro de  Prec:os  as
situac6es referidas nos  Art. 77 e 78 da Lei  Federal  n. 8.666, de 21  de junho de  1993.
13.P               Os  precos  registrados  obrigam  o  proponente  e  poderdo,  justificadamente,  ser
objeto de reequillbn.o econ6mico -financeiro, para menos ou para mais.
13.10             lndependentemente   de   solicita¢do   do   contratado,   a   Administra¢do   poderd
convocar o licitante vencedor, ap6s a assinatura da ata de registro de precos, para negociar
a   reducdo   dos   precos   visando   manter   o   mesmo   objeto   cotado   na   qualidade   e
especificac6es indicadas na proposta, em virtude da reducdo dos prec:os de mercado.
13.10.1          0   licitante   vencedor   poderd   ter   ainda,   o   Contrato   de   Registro   de   Prec;os
cancelado, desonerando-se e do compromisso ajustado, quando a criterio da Administrac:do,
comprovar o desequiltbrio econ6mico-financeiro.
13.10.2         A comprovacdo deverd ser feita acompanhada de documentos, tais como notas
fiscais  de  aqulsic:do,  servic:os,  transporles  e  outros  insumos,  bern  como  outros  documentos
legais emitidos  por 6rgdos  governamentais,  alusivos a  6poca  da  elabora¢do da  proposta  e
do  momento  do  pedido  de  desoneracao  do  compromisso,   sendo  de  responsabilidade
exclusiva da contratada os servicos desses documentos;

14   DA§ OBRIGACOES DA CONiRAIADA

14.1                A empresa vencedora se obriga a:
a)           Prestar   os   servicos   objeto  desie   edital   cotado   em   estrita   conformidade   com   as
disposi¢6es  desle edital  e  seus  anexos e  com  os  termos da  proposta  de  pre¢os,  ndo  sendo
admitidas  retifica¢6es,  cancelamentos,  quer que  seja  nos  precos,  quer seja  nas  condic6es
estabelecidas;
b)           Prestar  os  servicos  objeto  deste  certame  de  acordo  com  as  ordens  de  compras
emitidas pela  PMCB-TO;

c)           Prestar os servicos objeto deste certame, no local designado pelo departamento de
compras da  PMCB-TO conforme requisicdo  no prazo estipulado,  e  pelo pre¢o  constante  de
sua  proposta,  onde a  PMCB-TO ficara isenta de  quaisquer custos
despesas com o objeto licitaclo.

Com transportes  e demais
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d)           Responsabilizar-se  pelo  fornecimento  dos  produtos,  sob  pena  de  responder  pelos
danos causadc`s a  Administrac:6o;
e)           Ndo  transferir  a  outrem,  no  todo  ou  em  parfe,  o  objeto  adjudicado,  sem  previa  e
expressa anuencia da PMCB-TO;
f)             Aceitar,  nas  mesmas  condic6es,  os  acr6scimos  ou  supress6es  que  se  fizerem,   nos
termos do Art. 65,  §  1°, da  Lei  Federal n. 8.666/93;

g)           Manter, durante a duracao do contrato, todas as condic6es de idoneidade exigidas
nesta   licitacdo,.   mais  especificamente   nas  condic6es  exigidas  para   os  documentos  de
habilitaGdo relativos a regularidade fiscal, de modo que as certid6es devem estar v6lidas ou
mesmo renovadas, durante o pen'odo de contrata¢6o.

15   DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE

15.1                A  prefeitura Municipal de carrosco Bonito/TO  obriga-se a:
a)           Efetuar o pagamento d CONTRATADA, de acordo com as condic6es de prec:o e prazo
estabelecidos neste edital;
b)           Comunicar   imediatamente   a   empresa   qualquer   irregularidade   manifestada   na
entrega do objeto;
c)            Propiciar todas as facilidades indispensdveis d entrega dos produtos.

16   DO REAJuSTE

®

16.1                0s precos serdo fixos e irreajustdveis,  exceto na situacdo descrita  no item  1 6.2.
16.2               Havendo o desequilfbrio econ6mico-financeiro do contrato, deverd ser observado
o   estabelecido   nos  arfigos   58  e   65,   da   Lei   n°  8.666/1993.16.3.   Para   caracteriza¢do   do
desequilfbrio econ6mico-financeiro do contrato deverd ser observado a  legislacdo tributdria
de qualquer esfera de governo que venha onerar o contratado decorrente da majoraG6o de
aliquota de impostos a ser criada pelos entes federativos durante a vigencia do contrato que

provo que aumento da despesa do contratado.

17   DOs  REcuRsOs ORCAMENTARias

17.1                As  despesas  decorrentes  desta  licitacdo  correrdo  a  conta  dos  recursos  pr6prios
e/ou convenios, nas seguintes dotae6es:
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18.1                 Pela  perfeita  exe'

preGo  proposto  pela   licitan
transfetencia  bancdria,  ou b

do objeto licitad
ncedora,  mensa

ancdrio,  em qt6 30

CB-TO etetuard o pagamento do
moeda  corrente,  mediante

da  data  da  apresentac:ao  da
fatura/nota  fiscal,  atestqdas  os produtos  pela Se±retaria  responsdvel,  desde  que  ndo  haja
fato impeciitivo provocado pela licitQnte vencedora;
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18.2              0 prazo de vencimento da fatura rriensai deverd ser fixado em uma 6nica data,
preferencialmente no dia  10 (dez)  d6 coda mss;
18.3              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 e n° CNPJ do 6rgdo solicitonte, o nUmero do processo licitat6rio, nbmero de
sua conta bancdria, o nome do Banco e a respectiva agencia em que dever6 ser creditado
o valor devido pela remuneracdo apurada;
18.4               A fatura/nota fiscal deveram discriminar as alfquotas dos impostos e contribuic:6es
inclusos no preco;
18.5              a n6merc) do CNPJ, constante da fatura, dever6 ser aquele fornecido na fase de
habilitaGdo da licitacdo;
18.6              0  pagamento somente  sera  efetuado  mediante  contra  apresentacao  da  nota
fiscal, com as certid6es negativas de d6bitos Municipal,  Estadual,  Federal,  Previdencidn.a, do
FGTS e exarado pela Justica do Trabalho;
18.7               Havendo erro na apresentac6o da  Nota  Fiscal  ou dos documentos pertinentes d
contratacdo,  ou,  ainda,  circunstdncia  que  impe€a  a  liquida¢do  da  despesa,  como,  por
exemplo,    obn.gacdo    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-6   ap6s   a
comprovacdo   da   regulan.zacdo   da   situacdo,   ndo   acarretando   qualquer  Onus   para   a
Contratante.
18.8              N6o   havendo   regulariza¢do,   a   contratante   deverd   comunicar   aos   6rgdos
responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimplencia da contratada,
bern como quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus cr6ditos.
18..               Persistindo a irregulan.dade, a contratante deverd adotar as medidas necess6rias
a  rescisdo  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  a
contratada a ampla defesa.
18.10            Nenhum  pagamento  serd  efetuado  a  licitante  vencedora,  enquanto pendente
de liquidacao qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplencia, sem que o atraso gere direito a acr6scimos de qualquer natureza.
18.11             Caso a identifica¢ao de cobranc:a indevida ocorra ap6s o pagamento da fatura,
o fato serd informado d  licitante vencedora  para que seja  efetuada a  devolu¢do do valor
correspondente    no   pr6ximo   documento   de   cobranca   e   em   dobro   por   meio   de
compensacdo;
18.12            Em nenhuma hip6tese haverd antecipacdo de pagamento.
18.13            0 pagamento de quaisquer taxas e impostos ou emolumentos concernentes ao
objeto  da  presente  Licita¢do,  serd  de  responsabilidade  exclusiva  da  Licitante,  bern  como
demais   encargos   inerentes   e   necessdrios   para   a   completa   execucdo   das   obriga¢6es
assumidas perante o presente Edital.

19     DA FISCALIZACAO

1..1               A  fiscaliza¢ao  e  acompanhamento  serd  realizada  pelo  Secretdrio  Municipal  de
Administracao, ou a quem este designar.

20    DAS SANC6ES ADMIN.STRA"VAS (Ahigo 7° da Lei 10.520/2002 e Ahlgos 86, 87 e 88 da Lel
no. 8.666/93)
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20.1                Em razao de irregularidades no cumpn.mento dos obriga¢6es, a PMCB-TO, poderd
aplicar as seguintes san¢6es administrativas:
a)           ADVERTENCIA  -sempre  que  forem  observadas  irregularidades  de  pequena  monta
para os quais tenha concorrido,.
b)            MULTA  POR  ATRASO -a  empresa  ccHitratada  ficard  sujeita  a  multa  di6ria  de  l%  (urn

por cento)  sobre o  valor total da  contrata¢do,  ate  o mdximo  de 20%  (vinte por cento)  pelo
atraso injustificado na execu¢do de qualquer obrigacdo contratual ou legal, podendo esse
valor ser abatido no pagamento a que fizer I.us a contratada,  ou ainda, recolhido no prazo
mdximo de  I 5 (quinze) dias corridos, ap6s comunicacc]o formal. Ndo havendo o recolhimento
no prazo estabelecido o valor da multa sera cobrado judicialmente;
c)           SuSPENSAO  -suspensdo  tempordria  de  participar  em  licita¢do  e  impedimento  de
contratar com a Administrac:do Ptiblica, pelo prazo de ate 02 (dois)  anos;
d)            DECLARACAO   DE   INIDONEIDADE  -para  licitar  ou   contratar  com   a   Administra¢6o
P6blica.
20.2              Poder6 a Administracdo considerar inexecuc.do total ou parcial do contrato, para
imposi¢do da penalidade perfinente, o atraso superior a  15 (quinze) dias corridos do indicado
para entrega dos produtos licitados.
20.3               A Administracdo, para imposi¢6o dos sane6es, analisard as circunstdncias do caso
e as I.ustificativas apresentadas  pela contratada, sendo-lhe assegurada  a  ampla  defesa  e o
contradit6n.o.
20.4               Comete   infra¢do   administrativa,   nos   termos   da    Lei   n°    10.520,    de   2002,   o
licitante/adjudicat6rio que:
20.4.I           Ndo  aceitar/retirar  a  nota  de  empenho,  ou  ndo  assinar  o  termo  de  contrato,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.4.2           Apresentar documentacdo falsa;
20.4.3           Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.4.4           Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
20.4.5            Ndo mantiver a proposta;
20.4.6            Cometer fraude fiscal;
20.4.7           Comporfar-se de modo inid6neo;
20.5              Considera-se comportamento inid6neo, entre outros,  a declara¢ao falsa quanto
ds condi¢6es de parficipacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitacdo,  mesmo ap6s o  encerramento da fase de
lances.
20.6               0  licitante/adjudicat6rio  que  cometer  qualquer  dos  infrac6es  discriminadas  no
subitem anterior ficard  sujeito,  sem  prejuizo da  responsabilidade  civil  e cn.minal,  ds seguintes
sane:6es:
20.6.I             Multa  de  l0%  (dez por  cento)  sobre  o  valor  global  estimado  do(s)  item(s)/lote(s)

prej.udicado(s)  pela conduta do licitante;
20.6.2           lmpedimento de  licitar e  de  contratar com  o  Municfpio  de  Carrasco  Bonitono,
pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
20.7              A  penalidade  de  multa  pode ser aplicada  cumulativamente  com a  sancdo de
impedimento.
20.8              A  aplica¢ao  de  qualquer  das  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..              A autoridade competente, na aplicacao dos sanc6es, levar6 em consideraGdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bern como o dano causado
a Administracao, observado o princfpio da proporcionalidade.
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20.10             As       penalidades       serdc,       obn.gc-tor!amente       registradas       no       CRC       do
licitante/adjudicatdrio.

2i     DA IMpucNACAO AO EDiTAi E DO pEDiDO  DE EscLARi:ciMENro

21.1               Ate 03  (tres)  dias dteis anteriores d data fixada  para recebimento dos propostas,

qualquer   pessoa    poderd   solic.itar   esclarecimentos,    providencias   ou   impugnar   o   ato
convocat6rio    do    Pregdo.    As    respostQs    a    tais    esclarecimentos    serdo   disponibilizadas
exclusivamente  na sala de  licitac6es localizada  no pfedio situado na  Rua  Ulisses Guimardes,
N°  100 -Centro -Carrasco  Bonito/TO.
21.2              A  impugnacdo  s6  serd  recebida  por forma  fisica,  e  deverd  ser protocolada  na
COMISSAO  PERMANENTE  DE  LICITACAO  localizada  na  Rua  Ulisses  Guimardes,  N°  100 -Centro
-Carrasco Bonito/TO.

21.3               A  peticdo  serd  dirigida  a  autoridade  subscritora  do  Edital,  clue  caberd  decidir
sobre a impugna¢do.
21.4              Caberd  ao pregoeiro decidir sobre a  peti¢ao no prazo de 24:00h  (vinte e quatro
horas),
21.5               Acolhida a impugna¢do, ser6 definida e publicada  nova data para a realizaGdo
do certame.
21.6               As impugnac6es e pedidos de escl6recimentos nao suspendem os prazos previstos
no certame.
21.7               As respostas ds impugnaG6es e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serdo
entranhados nos autos do processo licitat6rio e estardo disponiveis para consulta por qualquer
interessodo.
21.8               0s casos omissos do preserite pregdo ser6o solucionados pelo pregoeiro.
21.9               Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa,
a realiza¢do de qualquer ato do procedimento licitat6rio, incorrerd  em  pena de deten¢ao
de 06  (seis)  meses a 02  (dois)  anos, e  multa, nos termos do Artigo ?3 da  lei 8.666/93.

22     DAS DISPOSICOES FINAIS {Ah. 43, § 3° e Artigo 65, §  1° do Lel 8.666/?3)

22.1               Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticam3nte transferida para
o  primeiro  dia  btil  subsequente,  no  mesmo  hordn.o  anteriormente  estabelecido,  desde  que
ndo haja comunicac:do em contrdrio pelo Pregoeiro.
22.2               No julgamento dos propostas e da habilita¢do, o pregoeiro poderd sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substaricia Qa3 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 classificac:do.
22.3               A homologa¢do do resultado clesta licitac6o n6o implicar6 direito d contratacdo.
22.4               As  normas  discipiinadoras  da  licitac:ao  serdo  sempre  interpretadas  em  favor da
ampliacdo da  disputa entre  os interessados,  desde que  ndo comprometam  o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contrata¢do.
22.5              0s  licitantes  assumem  todos  os custos  de  preparac:do  e apresentacdo  de  suas
propostas  e  a  Administracdo  ndo  sera,  em  nenhum  caso,  responsdvel  por  esses  custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitat6rio
22.6               Na  contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,  excluir-se-d  o
dia do inicio e incluir-se-d o do vencimento.
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22.7              a   desatendimento   de   exigencias   formais   ndo   essenciais   ndo   importard   o
afastamento.do ieitante,  desde  que seja  possivel  o aproveilifarnento do ato,  observados os
princ`pios da isonomia e do interesse p`:iblico.
22.8               Em caso de divergencia entre disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais

pecas que comp6em o processo, prevalecerd as deste Edital.
22.9              a Itcitante vencedor dever6 adequar sua proposta ao seu lance ou negociac:do,
no prazo mdximo de 03  (tres)  dias Oteis, contados, da data  da  realiza¢ao clo Pregdc>.  A  ndo
apresentacdo ensejard aplicacdo das penalidades legalmente prevista,  bern como na sua
desclassificacdo.
22.10             0  resultado  do  presente  certame  sera  divulgado  no  Didrio  Oficial  do  Estado  do
Tocantins -TO.
22.11             0s   demais   atas   pertinentes   a   esta   licitacdo,   passiveis   de   divulea¢do,   serdo

pubricados no Didn.o Oficial do Estado do Tocantins ou quadro de aviso desta lnstituiedo, em
cardter estritamente informativo.
22.12            0s  envelopes  contendo  os  documentos  de   habilitac6o  dos  demciis  licitantes
ficardo  d   disposicdo  para  retirada   na  Sala  da   Comissdo  de   Licita¢6o,  atrav6s  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 publica¢do da
homologaGdo da licitac:do.
22.13            0  vencedor deverd,  durante  a  execucdo  contratual,  manter  as  condic6es  de
habnitacdo apresentadas na "cita€do.
22.14             Conforme preceitua o § 40 do Art. 62 da Lei Federal n. 8.666„3, o documento hdbil

para formalizac:ao serd o Termo de Contrato;
22.15            A  proponente que vier a  ser contratada ficard obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas
condie6es  contratuais,  os  acr6scimos  ou  supress6es  que  se  fizerem  necessdria,  ate  25%  do
valor inicidl atualizado;
22.16             0 edital completo serd disponibiitzado para consulta e c6pia rra said de ltcitaG6es,
localizada  no  pr6dio  da  COMISSAO  PERMANENTE  DE  LICITACOES,  atravds  do  pregoeiro  e
equipe  de  apoio  as quais  prestardo  todos os esclarecimentos solicitadas  pelos  interessados
neste Pregdo, estando disponfvel para atendimento nos dias iJteis, das O8hoomin ds  12hoomin,
no pr6dio situado na Rua U"sses Guimar6es, N° 100 -Centro -Carrasco Bonitono.
22.17             A solicitacdo de esclarecimento de d\:ividas a respeito de condic6es deste  Edital
e de outros assuntos relacionados a presente licitacdo deverdo, de preferencia, ser efetuada

ppelas        empresas        interessadas        em        parficipar        do        cerfame        pete        e-matt
clocarrascobonito@amail.com  ou telefone  (63)  3344 -1462, entre as 08:00 e  12:00 horas, ate o
20  (segundo)  dia  Otil  que  anteceder  a  data  estabelecida  no  predmbulo  deste  instrumento
convocat6rio para a sessdo de recebimento e abertura dos envelopes proposta de pre¢o e
habtlitac.do.

22.18             Sdo partes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:
.jr;;i?*??:¥`!ys?:gji{?i%¥¥.;j§j4g%i"EfflS;anEmmalBii!iiaiffii!%^s';aiffiRE"gri;;:%&!Si;%%q`angse/%"giv¢;%gz:i:!i`S{`j;;iiii%;;i*;¥`;j!!¥8

ANEXO  I Termo De Referenc a
ANEXO  11 Termo De Credenc amento;
ANEXO  Ill Declaraccio De CumDn.mento Dos Reauisitos De  Habilitacdo
ANEXO  IV Declara¢dQ/Je SujeiGdo Ao Edital E D?ttR?_xistencia De Fatos Supervenientes

ImDeditivasS^aQua lificac6o
ANEXO  V Declaracao D6yN6o EmDreaos De Menort  t  '^
ANEXO  VI Carta Prooosta t:
ANEXO Vll Dec!aracdo De Ausencia De ServidorNo Quadro De Pessoal
ANEXO V" Minuta Da Ata De Reaistro De Preco
ANEXO  IX Minuto Do Contrato
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ANEXO X 6o De Recebimento Do Edital De Acordo Com Suas Condi

23     FORO

23.1               As  quest6es  decorrentes  da  execucao  deste  lnstrumento,  que  ndo  possam  ser
dirimidas   administrativamente,   serdo   processadas   e   julgadas   no   Foro   da   Cidade   de
Augustin6polis -TO,  com exclusdo e  ren®ncia  de  qualquer outro,  por mais  privilegiado  que
seja.

Carrasco  Bonito -TO,  12 de Fevereiro de 2020.

JEAN  D

®

®

:..,i.`....:., JOS
PREGOE!RO -Portaria  n° o01 /2o20
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ANEXO  I
TERMO  DE  REI:ERENCIA

LICITACAO  MODALIDADE  PREGAO  PRESENCIAL S.R.P  N° 05/2020.

PROCESSO  LICITAT6RIO  N°.10/2020.

1.     OBJETO:

1.1.        Contratacdode ME/EPp equiparada na forma da Lei para  Registro de pre¢osvisando
futura e eventual prestacao de servicos na locacao de veiculos para atender diversos setores
do municipio.

2.     JuSTIFICATIVA

2.I.        A presente solicitacdo 6 justificada pela necessidade de se manter os servi¢os bdsicos
de coleta de lixo, recolhimento de entulhos, restos de capina, transporte de materiais para as
obras rea\izadas pelo municipio, transporte de alunos da  rede  municipal,  de servidores para
prestacdo de servic:os, capacitac6es, transporte de determinados materials e considerando
que  a  frota  municipal  e  insuficiente  para  atender a  demanda  Municipal,  o  que  atrapalha
todo planejamento que possa vir a ser desenvolvido, justifica-se a futura loca¢6o dos vefculos.
2.2.         Preceitos:
a)  A manuten¢do preventiva e corretiva serd de responsabilidade da Contratante;
b)  A loca¢do deverd ser mensal e ndo por hora trabalhada,

3.     EspEciFicAcoEs;REfEReNciA       `

3.1.        As quantidades e valores mdximos previstos pro esse cerfame sdo os descritos nas
planilhas abaixc`.
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FI.        CZ/

p'oc.  No   /C'

3.2.        a valor total  estimado  para  esta  licita¢do  6  obtido atraves  de  pesquisas  de  pre€os,
conforme previsto na Lei Federal n° 8.666/93, e conforme consta nos autos do processo.

4.     LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS sollcITADOS

4.1.        Os veiculos deverao estardisponivel todos os dias da semana, d qualquer hordrio,  nos
30  (trinta)  dias do mes, durante toda a vigencia do contrato.

5.    cRiT£Rios DE ACEITACAO DO OB.Ero

5.1.        Os  veiculos oriundos da  locac:do deverdo est6  em  perfeito  estado de  conservac;do,
contendo    todos    os    itens    de    seguran¢a    exigidos   pelo   CONTRAN    e    pela    legislacdo
regulamentadora,  bern como deverd atender a todas as exigencias constante neste edital
de  licitacdo.

6.     DO  PRAZO DE VIGENCIA

6.1.        Oregistrode precosvigorard porum perfodo de 12 (doze)  meses, contados a partirde
sua assinatura, com a devida publicacao legal.
6.2.        A  CONTRATADA  fica  obrigada a  aceitar os actescimos  ou  supress6es  que  se fizerem
necessdrios na execu¢do do objeto da presente licitacdo, ate o  limite de 25% do valor inicial
atualizado, nos termos do §  1° do artigo 65 da  Lei 8.666/93.

7.     DAS OBRIGAC6ES  DA CONTRATANTE

7.1.        Sdo obrigac:6es da contratante:
7.1.1.     Receber o objeto  no  prazo e  condic6es estabelecidas  no  Edital  e seus  anexos,  logo
ap6s emissdo da ordem de fornecimento;
7.1.2.     Verificar minuciosamente,  no prazo fixado, a conformidade dos servic:os de locacdo,
bern como o estado que se encontram os ve`culos oriundos da locag6o de acordo com as
especifica¢6es constantes do  Edital e  da  proposta,  para  fins  de aceitacdo  e recebimento
definitivo;
7.1.3.     Comunicar  d  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeic6es,  falhas  ou  irregularidades
verificadas nos veiculos fomecido,  para que seja substituldo, reparado ou coITigido,.
7.1.4.    Acompanhar e  fiscalizar o  cumprimento  dos  obrigac6es  da  Contratada,  atrav6s  de
comissdo/servidor especialmente designado;
7.2.        Efetuar  o  pagamento  d  Contratada  no  valor  correspondente  ao  fornecimento  do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.3.        A    Administracdo   ndo   responderd   por   quaisquer   compromissos   assumidos   pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execuGdo 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.

8.     DAS  OBRICACOES DA CONTRATADA

8.1.        A  Contratada  deve\cumprir todas as obriga
sua proposta, assumindo coma e*clusivamente>
boa e perfeita execuGdct do objeto e, ainda:
8.1.1.     Efetuar a locaGdo do veiculo em perfeitas

ntes  no  Edital,  seus  anexos  e
iscos e  as despesas decorrentes da

die:6es, conforme especificac6es, prazo
e local constantes no Edita) e seus anexos, acompanhado da res a nota fiscal,  na

i,¢§a  ulisses Gt/iniar6es  rl9100  -Cef)fro -CEP:  77985-COO  -Ccfrasco  8c`r);Io  -TO
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constarc]o as indica¢6es referentes  a:  marca,  tabricante,  modelo,  procedencia  e  prazo  de

garantia ou validade;
8.I.2.     Responsabilizar-se  pelos  vicios  e  danos  decorrentes  do  objeto,  de  acordo  com  os
artigos  12,13 e  17 a  27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de  1990);
8.2.        Substituir,   reparar  ou   corrigir,  ds   suas  expensas,   no   prazo   fixado   neste   Termo   de
Referencia, o objeto com avarias ou defeitos;
8.3.        Comunicar  d   Contratante,   no   prazo   mdximo   de  24   (vinte  e   quatro)   horas  que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacdo;
8.4.        Manter,   durante   toda   a   execu¢do   do   contrato,   em   compatibilidade   com   as
obrigac6es   assumidas,   todas  as   condic6es   de   habilitacdo   e   qualifica¢do   exigidas   na
licitacdo;
8.5.        Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato.
8.6.        Fornecer  os  veiculos  objeto  do  presente  contrato  dentro  dos  melhores  indices  de
padrdo e qualidade, respeitando as normas t6cnicas e padr6es existentes, especialmente as
editadas pelo lNMETRO,  CONTRAN e legislac6es correlatas;
8.7.        Prestar toc]os os esclarecimentos qiie forem solicitados pela  Administracdo, durante o
fornecimento dos produtos;
8.8.        Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente d Administracdo ou a terceiros;
8...        Responder    isoladamente     pelos    encargos    trabalhistas,     previdencidrios,     fiscais,
comerciais e  tributdrios,  resultantes do fomecimento deste contrato,  nos  termos  do disposto
no artigo 71  da Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera¢6es;
8.10.      Utilizar  todos  os  recursos  materials  e  humanos  necessdrios  para  o  forr`ecimento,  de
acordo com a demanda adjudicada;
8.11.      Acatar  as  requisic:6es  de  solicitacdo  dos  produtos,  atrav6s  de  ordem  de  compra,
obedecendo aos prazos estipulados pelo Municipio e pela legisla€do para coda demanda
encaminhada;

Carrasco Bonito -TO,  12 de  Fevereiro de 2020.

Aprovo o Presente Termo de Refefencia

CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES  DA  SILVA
Prefeito Municipal

Pi'asa  Ullsses Guimoraes  n9100  -C€rilro  -CEP:  7./985  000  -Ctifrcls`o  8on"o  -ro
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ANEXO -i!

TERMO  DE  CREDENCIAMENTO

CPL

Fl.      C2?
p,oc. No  /a

A   (Nome  da  Empresa)   vein  credenciar  seu  representante  legal  para  a  participacdo  no
processo licitat6rio da modalidade PREGAO PRESENCIAL S.R.P de n.° L20_, a ser realizado
no  (a) na  data  de  ....  de  .........  de  20_,  as  XX:OO  horas.  Na

pessoa  de   (nome  do  credenciado),   (nacionalidade),   (Estado  Civil),   (Funcdo  ou   Cargo)
portador da  c6dula  de  identidade  n.a
Pessoas  Fisicas do Minist6rio da Fazenda sob o n.0
Ffua I Aw . _, n.a _, Complemento:

(SSP/iTEP)/_,  inscrito  no  Cadastro  de
-_, residente e domiciliado a

Bairro: CEP: 59.        -

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

"(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 cerfame em nome da licitante, especialmente, todos os poderes
para representd-lo, junto a qualquer reparficdo poblica ou particular, para receber cita¢6es,
confessar,  transigir,  renunciar,  receber,  firmar compromisso,  al6m  de  tudo  mais  que  se  fizer
necess6rio para o+ fiel cumprimento deste mandato.

Local e data, _/

®
(assinatura representante legal

ESTE   DOCUMENTO   DEVERA  SER   RED!GIDO   EM   PAPEL  TIMBRADO   DA   LICITANTE,   COM   NOME,
ENDERECO,  CNPJ  E  INSCRIC6ES  ESTADUAL  E  MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER.

Prose  Ulifst!g Cuimaiaes  n°  loo  -Centro  -CEP,  77985.COO  -Cai`os{o  8onjto  -TO
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ANEX0  Ill

CPL

Fl.      C74
p,oc. in  0 0

DECLARACAO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE  HABILITACAO

(NOME         DA         EMPRESA)
completo)

CNPJ(MF)        n°.       sediada       a        (endere¢o
atraves      de      seu      representante      legal      o      Sr(a)

CpF  n°                                         RG  No DECLARA  ,  sob  as  penas
da  Lei, que estd  em Situacdo REGULAR  perante a  Fazenda Municipal,  a Seguridade Social e
o Fundo de Garantia de Tempo de Servico -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,           /

(assinatura representante legal)
Carimbro da  Empresa

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

Prj¢i.,  uiis±es  Guimoidgs  nQ   loo   .  Ce.`tro  -CEP.   7798S-OcO  -Ciirclsco  8ort!io  .  ro
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ANEXO  IV

(EM  PAPEL  TIMBRADO  DA  EMPRESA)

DECLARACAO  DE  SUJEl¢AO  AO  EDITAL  E  DE  INEXISTENCIA  DE  FATOS SuPERVENIENTES

IMPEDITIVOS  DA  QUALIFICACAO

PROCESSO  LICITATC)RIO  N°  10/2020
PREGAO  PRESENCIAL N° 05/2020

A  empresa portadora  do  CNPJ atrav6s  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   tambem   que
cumpre plenamente todos os requisitos de habilitacdo.
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  XXX/2020  em  consideracdo  e  dos
respectivos anexos e documentos, que acatard integra!mente qualquer decisdo que venha
a  ser  tomada  pelo  licitador  quanto  a  qualificacdo  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 qualifica¢do 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 suQs alterac6es.

Por ser verdade, firmo o presente.

de 2020.

Assinatura e Carimbo (representante legal)

Pi'«I:a  u(isses  Guimc:r59s  ri9   \ 00  -C~rilro  -CCP:   77985.fit)0  `  Carl 9sco  8of)I.ro  -TO
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ANEXO  V

(em popel timbrado da proponente)
DEciARAcao DE  Nao  EMPREGA MENOR

PROCESSO  LICITAT6RIO  10/2020
PREGAO  PRESENCIAL  N° 05/2020

E[EE

inscn.to                          no                          CNpj                          no
por    interm6dio    de    seu    representante    legal    o    (a)

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

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

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

Local e data,            de

Assinatura e carimbo do CNPJ

Proto  Uliss8s  Guimar6ei  rl9100  -CenlJo -CEP,  77985.000  -Coriosco  Oof:;lo  `  TO
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ANEX0 VI

(Popel Timbrado)

PLANILHA  DE FORMACAO  DE  PRECO ~ CARTA  PROPOSTA

A

Prefeituro Municipal de Carrasco  Bonito/TO, a  Pra¢a  Ulisses Guimardes,  1 cO,  Centro,  Carrasco
Bonito/TO

Ref.:  PREGAO  PRESENCIAL-N°.  05/2020 -SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PRECOS
PROCESSO  LICITAT6RIO  10/2020

A   empresa
Banco

inscrita    no   CNpj    sob    n.a

no:

0

Agencia                 no:
sediada   a

Conta
.tendo examinado o Edital, vein apresentar a presente proposta para

o   fornecimento/instala¢do   do(s)   objeto   de   conformidade   com   o   Edital   mer`cionado,
conforme planilha e condi¢6es abaixo, jd inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e
encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

(Especificar  o  OBJETO   conforme   planilho  constante  do  Anexo   I  -  Termo  de   Referencia,
contendo quantitativos, especificacdo do objeto, MARCA/MODELO, valores unitdrios e totais
e locals de entreaa) .

I,EM QUANT. DESCRl¢AO QUANT. UND. VALOR VALOR

MESES  P/ UNT. TOTAL

REGISTRO MENSA|RS RS

01 01

Dados da empreso:
a)  Razdo Social:
b)  CGC  (MF)  no:
c)  lnscri¢do Estadual  n°:
d)  Endere¢o:
e)  Fone:
f)  CEP,

Fax  (se houver) :
;  e  -.mail:

a)  Cidade:
h)  Banco Agencia no:

Estado:
Conta no:

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

DECLARAMOS  que  os itens ser6o  de  primeira  qualidade,  caso a  nossa  proposta  seja  aceita
comprometemo-nos  a  fornecer  os  itens  no  prazo,  local  e  condi¢des  previstos  no  edital,
contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos tamb6m

Proc3  U!isse5 C`iimQr6es  r`'  1 ee  -C€i`iro -CEP   77985.000  -Carrosco  8on;io  . TO
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em  manter a  validade  desta  proposta  per urn perfodo  nao  lnferior a  60  (sessenta}  dlas,  a
contar se sua apresentac:6o. Ate o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento
correspondente,  esta  proposta  constituir6  urn compromisso  de  nossa  parte,  observada  as
condi¢6es do Editai.

Declaro  para  os  devidos  fins  que  nos  precos  propostos  estdo  inclusos  todos  os  encargos,
tn.butos, impostos e demais despesas necessdrias para o fornecimento dos produtos.

Local e data, --

(assinatura representante legal)
Carimbo da empresa

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

ENDERECO,  CNPJ  E  INSCRl¢OES  ESTADUAL  E  MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER  PARA.

Prcs.  Ul```.e; CuimcT6€s  ri9   loo  -Cei`tro  -C[P.  77985-000  `  Corrosco  8orilo -TO
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ANEX0  Vll

DECLARACAO  DE  AUSENCIA  DE SERVIDOR  NO  QUADRO  DE  PESSOAL

A
Prefeitura Municipal de Carrasco BonitolTO.
MODALIDADE:  PREGAO  PRESENCIAL S.R.P 05/2020
PROCESSO  LICITAT6RIO  N°  10/2020

DECLARACAO

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

®

e     inscri€do     estadual      no
a                                                                                            ba irro
de estado    de                   CEP

estabelecida
Municipio

atrav6s     de     seu
representante legal abaixo assinado,  com cumprimento oo solicitado no edital de  licitacdo
DECLARA,  sob  as  penas  da  lei,  que  n6o  possuem  em  seu  quadro  de  pessoal  servidores
ptlbl.icos  c3o   PODER   EXECUTIVO   MUNICIPAL   exercenc]o   lunc6es   +ecn.ic.as,   c.omerc.lolls,   cle
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 fe.

Local e data, --

(assinotura representante legal)

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

Prc,a(I  lJltsses Gu.rtlor6es  t`.   loo  -Cei`tro  -CEP    7798S.COO  1  Cc!frrlsco  8onito  .  TO
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ANExO -vin
MINUTA  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE  PRE

0

®

•.A

ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA: Coritrcitacdo de ME/EPP equiparada  na forma da Lei para
Registro de  precos visando futura  e  eventual  presta¢do de servicos  na  locacdo de  veiculos
para atender diversos setores do municipio.

Proc.  n° 10/2020, P.P SRP 05/2020

Aos  XX  dias  do  mss  de  XXXXXX  de  2020,  a  PREFEITURA MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO/TO,

com  sede  no(a)  Praca  da  Matriz,10 -Centro -Carrasco  Bonitono,  inscrito(a)  no  CNPJ/MF
sob a n° 25.064.023/0001 -90, neste ato representado pelo Sr. Carlos Alberto Rodn.gues da Silva,
inscrito(a)  no  RG  n° 41264095-3 -SSP/MA,  inscrito  no  CPF  sob o  n°  749.854.423-72,  residente  e
domiciliado  na  Av.  Araguaia,  s/n°,  Centro,  Carrasco  Bonitono,  considerando  o julgamento
da  licitacao  na  modalidade  de  Pregdo,  na  forma  presencial,  para  REGISTRO  DE  PRECOS  n°
XX/2020,  devidamente  homologado  pelo  ordenador  de  despesas,  processo  n.a   10/2020,
RESOLVE  registrar  os  precos  da(s)   empresa(s)   indicada(s)   e  qualificada(s)   nesta   ATA,   de
acordo   com   a   classifica¢ao   por   ela(s)   alcan¢ada(s)   e   na(s)   quantidade(s)   cotada(s),
atendendo as condi¢6es previstas no edital, sujeitando-se as partes ds normas constantes na
Lei  n° 8.666, de 21  de junho de  1993 e suas alterac6es, e Decreto Municipal n° 063/2013 (que
Regulamenta  a  Modalidade de Licita¢Cio denominada  Pregao), e, do  Decreto Municipal  n°
043/2016  (que  lnstituiij o Sistema  Registro de  Prec:os)  que,  conjuntamente com as condic6es
adiante  estipuladas,  regem  relacionamento  obrigacional  entre  o  Munic`pio  de  Carrasco
Bonito/TO, e  as  Licitantes Vencedoras:

DO  CONTEMPLADO  (VENCEDOR)

RESOLVE     registrar     c)s      pre¢os     da     empresa     XXXXXXXXXXXXX,      inscrita     no      CNPJ      N°
y:Xxxy:XXV:XXXXXXXXXX,siRdif);fJ!i).`axxxxx:XXXXX,RIJANIy:X,BAVJRIJyoy:XXXXXX,Cf!P..XXXXX-XX:XX,
neste   ato   representada   pelo   Sr.   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,   CPF   N°   XXXXXXXXXXXX,    RG    N°
XXXXXXXXX,     brasileiro,     XXXXXXXXXXX,     residente     e     domiciliado     na     XXXXXXX,     CENTRO,
CIDADE/UF,  CEP:  XX.XXX-XXX.

I.               CLAUSULA  PRIMEIRA  -OBJET0

1.1.        A presente ATA tern porobjeto o contratacao de ME/EPp equiparada na forma da Lei

para  Registro  de  precos  visando  futura  e  eventual  presta¢do  de  servi¢os  na  locacdo  de
vefculos para atender diversos setores do municipio.

2.              CLAUSULA SEGUNDA  -DOS  PRE¢OS,  ESPECIFICA¢6ES  E QUANTITATIVOS

2.1.        O preco registrado,  as especificac6es do  objeto,  a quantidade,  fornecedor(es)  e as
demais condic6es ofertadas na(s)  proposta(s)  sao as que seguem:

lTEM QUANT.
I                                DESCRICAO

QUANT. UND. VALOR VALOR

MESES  P/ UNT. TOTAL

REGISTRO MENSALRS RS

01 01

3.              CL^USULA TERCEIRA  -6RC^O(S)  PARTIC]PANTE(S)

3.1.        Todos os 6rgdos do administra¢ao poblica municipal.

4.              CIAUSULA QUARTA  -VALIDADE  DA ATA

Prc}fci  L/lis5e5 Cuimar&es  n9100  -Cei`tro -CEP.  7798S-OOC  -Coirosco  8ortfo  -TO
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4.1.         A validade da Ata de Registro cle precos sera de  l2 meses, a partirda sua assinatura,
ndo podendo ser prorrogada.

5.               CLAUSULA  QUINTA  -REVISAO  E CANCELAMENTO

5.I.        A  Administra¢do  poderd  realizar  pesquisa  de  mercado,  a  partir  de   180  (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 poderao ser revistos em  decorrencia  de eventual reducao dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo
d Administracdo promover as negociac6es junto ao(s) fornecedor(
5.3.        Quando  o  preco  registrado  tornar-se  superior Qo  pr
motivo superveniente,  a Administra¢do convocard o(s)
reducdo dos precos aos valores praticados pelo mer
5.4.        O fornecedor que ndo aceitar reduzjr seu pr
liberado do compromisso assumido, sem aplic
5.5.       Quando o pre¢o de mercado tomar
nao  puder  cumprir  o  compromisso,  o
compromisso  assumido,  caso a  co
sem  aplicacdo  da  penalidade
apresentados;
5.6.        Ndo   havendo  exito
revogacao desta ata de regist
da contrata¢do mais vantajosa.

ticado  no  mercado  por
ara negociar(em) a

> pelo mercado serd

s prec:os registrados e o fornecedor
poderd  liberar  o  fornecedor  do

ra  antes  do  pedido de  fornecimento,  e
veracidade  dos  motivos  e  comprovantes

o  6rgdo  gerenciador  deverd   proceder  a
ecos, adotando as medidas cabiveis para obten¢6o

5.7.        O registro do fomecedor serd cancelado quando:
5.7.1.     Descumprir as condiG6es da ata deregistro de pre¢os;
5.7.2.     Ndo  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido

pela Administrac:do, sem justificativa aceitdvel;
5.7.3.     Ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hip6tese deste se tornarsuperior dqueles

praticados no mercado; ou
5.7.4.    Sofrer   sancdo   administrativo   cujo   efeito   tome-o   proibido   de   celebrar   contrato
administrativo, alcancando o 6rgdo gerenciador e 6rgdo(s)  participante(s).
5.8.         O cancelamento de registros de prec:os nas hip6teses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e
5.7.4 serd formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a
ampla defesa.
5.9.        a  cancelamento  do  registro  de   prec:os   poder6   ocorrer  por  fato  superveniente,
decorrente   de   caso   fortuito   ou   forca   maior,   que   prejudique   o   cumprimento   da   ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.9.1.     Por razdo deinteresse pbblico; ou
5.9.2.     A pedido do fornecedor.

6.          CLAUSULA SEXTA  -DOS  RECuRSOS  ORCAMENTARlos

6.1.        Os  recursos  financeiros  destinados  ao  pagamento  do  objeto  a  ser  contratado,  em
decorrencia  deste  processo  licitat6rio,  estdo  previstos  no  orcamento  da  Contratante,  e
correrdo a conta da seguinte Dotacdo Orcamentdria e Elemento de Despesa:

Pro5o  U'iss8s Guimor6ei  n9  }0(I  -Cci`l.a  -C[P.  77985,000  .  Corrosco  Bonfro  -TO th
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SUBCLAUSULA  PRIMEIR^ -No  preco  estipulado  nesla  Cld
todos os impostos,  laxas, obrigc:c6es sociais, e
tenham rela¢6o com o objeto deste Contrato.

7.              CLAUSULA SETIMA  -CONDICOES CE

6.1.        As condic6es gerais do fornecim
do objeto, as obriga¢6es da Admini
condic6es do ajuste, encontra
6.2.       i vedado efetuar acr
inclusive o acr6scimo de
6.3.        Para firmeza  e
igual teor, que, depois de li
encaminhada c6pia aos de

®

demais

CPL

FI.     /Oj?
p'oc. No   ,/a

se encontram computados
e direta ou indiretament e,

os prazos para entrega e recebimento
9dor registrado, penalidades e demais

Termo de Referencia, ANEXO AO EDITAL.

]tivos fixados nesta ata de registro de pre¢os,
art. 65 da Lei n° 8.666/93.

uado,  a  presente  Ata  foi  lavrada  em  ....  ( .... )  vias  de
em ordem, vai assinada pelas partes, cuja c6pia serd

6rgdos participantes.

....  de  ............  de  2020

CARLOS  ALBERTO  RODRICUES  DA SILVA                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREF.EITO  MU NiclpAL                                                   FORNECEDOR  REG`srRADO

ORGAO  GERENCIADOR

Pi.JIG  l,!±is`e5  GuiiT`c.ii5es  r,°  loo  I  C¢i`tro  -CEP.   77985.OOQ  ,  Carrcisco  8or,;lo  .  ?0
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ANEXO  IX
MINUTA  DO CONTRATO

CONTRATO N° +2020
ORIUNDO  PROCESS0  LICITAT6RIO  N°  10/2020 -ATA  DE  RECISTR0  DE  PRE¢O  N°

+2020 PRECAO  PRESENCIAL SRP -N®. 05/2020

Que   entre   si   fazem   de   urn   lado   como   CONTRATANTE
PREFEITURA   MUNICIPAL    DE   CARRASCO   BONITO-TO,    e   de
outro    lado    como    CONTRATADA     a     Empresa/O    Sr.(a)
y:XXXXXXXX:XXX:X:/:/:XXXX:XXX:XXX,prfifsif:Nrclpirgserritarhedealwo
assinado, mediante os termos e condic6es seguintes:

PREAMBULO

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO/TO,  com  sede  no(a)   Praca  da  Matriz,10  -
Centro -Carrasco  Bonitono,  inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob  o  n° 25.064.023/0001 -90,  neste  ato

®

\..-.\i\

IIIIIIIIIIIE RE     __

='
•-.. :   a.I.

•`    `  ,  ,J£

CLAUSULA  PRIMEIRA -D0 0BJET0

1.1   Contratacdo  de  ME/EPP  equiparada  na  forma  da  Lei  para  Registro  de  precos  visando
futura e eventual prestacao de servi¢os na locacdo de ve`culos para atender diversos setores
do municipio.

CLAUSULA SECUNDA -DO  PRAZO  DE  ENTRECA  E  DA VIGENCIA

2.1. 0 prazo para fornecimento do objeto ora contratado 6 de ate  15 (qunize)  dias, contados
a  part ir  da  data  de  recebimento  da  Ordem  de  Fornecimento  respectiva  p6r  parte  da
CONTRATADA.

2.2.  0  prazo de vigencia  do  presente  controto 6 de  XX  (XXXXX)  meses contados a  parfir da
data de sua assinatura.
2.2. 0 bern sera disponibilizado no local designado na ordem de fornecimento, no hor6rio de
expediente   dos   6rgdos   municipais,   e   tamb6m   em   hordrios   pr6-definidos   pelo   6rg6o
respons6vel pela locacdo, de segunda ds sextas-feiras.

CLAUSULA TERCEIRA  -DO VALOR CONTRATUAL

3.1.         0         valor         global         do         presente         termo         6         de         RS

3.2.  No  valor acima  estipulado jd  estao inclusos  todas  as  taxas,  encQrgos,  impostos,  fretes,
carregamento e descarregamento, seguros e demais despesas inerentes ao fornecimento do
objeto contratado.

Pr(icc  U!}sses C-uimordes  r`91Cio  -Ce,`?ro -CEP'  7798S.OcO  `  Corrosco  8omlo  -TO
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3.3. a bern orQ contra
'TEM QUANT. I

01 01

®

®

f.,,#L-
tados sera toi.necido na quantidade e Drecos unitdrios abaixo:

DESCRICAO QUANT.      I   UND. VALOR VALOR
MESES  P/ UNT. TOTAL

REGISTRO MENSALRS RS

CLAUSUIA QUARTA  -DA  FORMA  DE  PAGAMENTO
4.1.  Os pagamentos serdo efetuados mensaimente, em ate 30  (trinta)  dias ap6s a execucdo
da locac:do, mediante apresentacdo de Nota Fiscal com liberac:do pela Prefeitura Municipal,
devidamente  atestada  pela  unidade  da  requisitante,  declarando  o  recebimento  do  (s)
servi¢os   (s)   em   plena   consondncia   com  a  ordem  de  fornecimento,   emitida   pelo  setor
responsdvel.
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 C)RGAO Solicitante, n° CNPJ, o ndmero do processo licitat6rio, n6mero de sua conta
bancdria,  o  nome do  Banco e a  respectiva  agencia em  que deverd  ser creditado o valor
devido pela remuneracdo apurada;
4.3. No cQso de eventual atraso de pagamento, o valor d
morat6rios de 0,5 % (cinco d6cimos por cento) ao mss,
ate a data do efeti`7o pagamento, calculados ``pro

CLAuSUIA  QUIN7A -DO  REAJUSTE  DE  PRECO
5.10s precos contratados sdo fixos e irreaju

CLAUSULA  SEXTA -DAS SAN¢OES AD
6.1  Pelo descumprimento total ou
aplicar  a  CONTRATADA  as  se
cabfveis, sem preju`zo as
Ahigos 86 e 87 da  Lei Fe
6.1.1  Multa de mora de 0,3
do  objeto  deste  contrato,
executado;

deverd ser acrescido de juros
a data acima refen.da

contratuais, a CONTRATANTE poderd
al6m  da  responsabilizacdo  civil  e  penal

os por cento) por dia de atraso injustificado na entrega
°  (trig6simo)  dia  de  atraso  sobre  o  valor  do  objeto  ndo

6.1.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto ndo executado quando o atraso
for superior a  30  (trinta)  dias,  com  o consequente cancelamento da  nota de empenho ou
documento correspondente;
6.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da contratada,
injustificadamente, desistir do mesmo ou causar sua rescisdo, ou ainda quando a contratada
ceder  o  contrato,  no  todo  ou  em  parte,  a  pessoa  fisica  ou juridica,  sem  autorizacdo  da
contratante,  devendo reassumir o contrato  no  prazo  mdximo de  15  (quinze)  dias,  contados
da data da aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sanc6es contratuais;
6.1.4 Suspens6o do direito de participar de l!citac6es de qualquer 6rgao p®blico,  pelo  prazo
de  ate 02  (dois)  anos  ciuando,  por culpa  da  CONTRATADA,  ocorrer a  suspensdo,  e  se for o
caso,   descredenciamento  do   Cadastro   de   Fornecedores   do  Municipio  de   CARRASCO
BONITO-TO pelo prazo de 05  (cinco)  anos, enquanto pendurarem  os motivos determinantes
da  punicdo  ou,  airida,  ate  que  seja  promovic±a  a  reabiiitacao  perante  a  autoridade  que
aplicou a penalidade;
6.1.5  Declara¢ao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  6rgaos  da  administracdo
Publica   enquanto   pendurarem   os  motivos  determinontes  da   punicdo  ou   ate   que  seja
promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que o contrato ressQrcir a Ac],ministracao pelos prejuizos resultantes e ap6s
decorrido o prazo da Sanc6o aplicadd com base no subitem anterior;
6.1.6 Nenhuma sanc6o serd aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa
pr6via do ir`teressado e recurso nos prazos definidos em  Lei, sendo-lhes franqueada  vista  ao
processo.

Pr(icrj  Ul;s=.es Cuimai6es  ,ig  loc;  -Cei`tJo -CEP:  77985-0(JO  -Corrosco  8onfo  -TO
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cLAusuLA sfri,uA -DAs OBRicA¢6Es
7.1   DA  CONTRATANTE:

7.I.1  Apresentar esclarecimentos necess6rios pclra a execu¢do do contrato.
7.1.2  Efetuar o  pagamento  de  forma  convencionada  na  Clausula  Terceira  deste  contrato,
dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.
7.1.3   Notificar,   por   escn.to,   a   CONTRATADA,   fixando-lhe   prazos   para   corrigir   eventuais
irregularidades encontradas na execucdo do contrato, bern como, quando da aplica¢do de
multas, reten¢do 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
contratacdo pretendida.
7.2  DA  CONTRATADA:
7.2.1  Manter durante  toda  a  execuc6o  do  presente  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obn.gac6es por ele assumidas,  todas as condi¢6es de habilitacdo e qualifica¢6o exigidas no
Processo  Licitat6rio.
7.2.2  Atender  a  todas  as  despesas  e  encargos  de  qualquer  natureza   com   pessoal  de
contrata¢do,   necessdrios  a   execuc:do   do  contrato,   inclusive  os  encargos  de   natureza
trabalhistas,  previdencidrios, fiscais, de acidentes de trabal

®

®

a execuc:6o do objeto deste contrato, sem qualquer vinc
7.2.3  0ferecer,  como  uma  organizac:do  completa,
CONTRATANTE, veiculos de comprovada
ao preco registrado.
7.2.4 Ndo subempreitar o
7.2.5  Assumir  de  inteira  r
empregados venham a

contrato a terceiro

cousar ao Patr
execu¢ao do objeto deste contrat
7.2.6  Atender a requisic6es do
dos produtos 6f6recidos.

CLAUSULA  OITAVA -DO
8.1   As  despesas decorrent
conta dos seguintes dotac6

e outros semelhantes, relativos
o  CONTRATANTE.

e  sem  vinculo  com  o
]o,  sem Onus adicional

a sua totalidade.
pessoal  ou  material  que  seus

NTRATANTE  ou  a  terceiros,  quando  da

mpre  que  for solicitado  teste  de  qualidade

MENTARIOS
contratacao, objeto deste contrato,  correrdo  por

mentdrias:

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

CLAUSULA  DECIMA -DA  VINCULACAO
10.1  0 presente contrato 6 parte integrante do Processo Licitat6rio 10/2020, Pregdo Presencial
05/2020, e Ata de Registro de Pre€os L2020.
10.2 Constituem parfes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos vinculados ao
processo especificado na cldusula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

cLAusuLA DECLMA pRiMEiRA -DA suiEicAO i DOs cAsas OMlssos
11.1    As   parfes   submetem-se   ds   normas  das   Leis   8.666/93   e   10.520/02,   cujos   dispositivos
fundamentardo a solucdo dos casos omissos, em complemento ao  Edital  P.P  n° 05/2020, do
Processo Licitat6rio competente.

CIAUSULA DECIMA SEGUNDA -DO FORO

P)otci  Ulis€es  Guimur6es  n9100  -Cer`lro -CEP.  7-/985-coo  -CcTrosco  8onro  -TC)
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12.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Augustin6polis -TO -Vara Distrital de Carrasco Bonito
-TO, com exclusao de qualquer outro, para nele dirimirem eventuais ddvidas ou controv6rsias
decorrentes do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor
e forma,  para  que  se  produzam  os legais efeitos  esperados, juntamente assinados  com as
testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas.

atey:XX:XXV:XXxxderlffffprf).

CARLOS ALBERT0  RODRl
Prefeito M

CONTR

TESTEMUNHAS  01 :

NOME
RGNO

CPF  NO

ASSINATURA:......

y:/:/::/:/>/J/I/:/::/+/:/:)/I/)/:I/)/)/:)/)A/::/:/:/:/:/:A

Representante
y:W:XX:/:/:XXXXXXXV:V:XXX:N:XXXX

C;NRJs/rjtorr®y:XXXXXXXXXXX:XXXXX:X
CONTRATADA

TESTEMUNHA  02:

NOME
RGNO

CPF  NO

ASSINATURA:......

Pra€o  Ulisse3 Guirnafde§ n9 loo - C€r`lro - CEP:  77985-COO ` Corrosco Bonfo - TO Jl-
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ANEXO X

DECLARACAO  DE  RECEBIMENTO  DO  EDITAL  DE  ACORDO  COM SUAS  CONDICC)ES

A

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO-TO

MODALIDADE  PREGAO  PRESENCIAL  n° P.P  05/2020
PROCESSO  DE  LICITACAO  N°  10/2020

DECLARACAO

NOME     DA      EMPRESA,      pessoa     juridica     de     direito
e inscricao estadual n°

a                                                                    ,    bairro
estado de             CEP

privado,     inscrita     no     CPNj     no
estabelecida

Municipio   de
DECLARO, que recebi todos os documentos, tenho

conhecimento de todas as informa¢6es e das condic6es estabelecidas no presente edital,
bern como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

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,
ENDERE¢O,  CNPJ  E  INSCRICOES  ESTADUAL E MUNICIPAL,  QUANDO  HOUVER.

Proco Ulisses Guimcir6es n° 100 -Centro -CEP.  77985-000 -Corrosoo BoniSa .10
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