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PROCESSO  LICITATORIO  N° 031/2020

PREGAO PRESENCIAL -SRP N° 009/2020

pARTicipAeAO  ExcLusivA DE MlcROEMPRESA Ou  EMPRESA DE PEQUENO  PORTE
OU  EQUIPARADA NA FORMA DA LEI

Objeto:   Contrata?ao   de   profissionais   com   formagao   superior,   sendo   Medico   Veterinario,
Nutricionista,   Engenheiro  Civil  e  Arquiteto  para  atender  a   Prefeitura  e  Fundo  Municipal  de
Educaeao de Augustin6polis/TO.

RECIBOAempresa                                                                 ,  inscrita  no

CNPJ   sob   o   n.°                                                                                      ,   retirou   este   Edital   de   licitaeao   e

deseja   ser   informada   de  qualquer  alteragao   pelo   telefone:                                                               ou

E-mail:Augustin6polis/TO,  aos                               /                     /2020.

Nome legivel e Assinatura do  Resp.  Legal

ESTE      RECIBO      DEVERA      SER      REMETIDO      A      PREFEITURA      MUNICIPAL      DE
AUGUSTIN6POLIS,               ESTADO               DO

ustino hotmail.com`           PARA
TOCANTINS,                VIA                E-MAIL:

EVENTUAIS          COMUNICAQ6ES          AOS
INTERESSADOS.

A   Prefeitura   Municipal   de  Augustin6polis/TO,   nao   se   responsabiliza   por  comunicag6es   a
empresa que nao encaminhar este recibo ou prestar informa?6es incorretas no mesmo.

Data da Entrega dos Envelopes:  20/03/2020.
Local  da  Entrega dos  Envelopes:  Rua  Dom  Pedro  I,  n° 352 -Centro, Augustin6polis/TO.
Horario:  14h30min
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AVISO  iMPORTANTE

Conforme   Ac6rdao   TCU    n.    754/2015   -   Plenario,    a   Administragao    Ptlblica   esta
obrigada  a  autuar  processo  administrativo  para  apuraeao  de  falta  e  aplicagao  de  sang6es
contra todas as empresas que pratiquem  os atos tipificados no art.  7°.  Da  Lei  10.520/2002.

Art.  7°  Quem,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  nao
celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentagao  falsa
exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da  execugao  de  seu  objeto,
nao   mantiver   a    proposta,    falhar   ou   fraudar   na   execugao   do   contrato,
comportar-se  de  modo  inid6neo  ou  cometer  fraude  fiscal,  ficafa  impedido  de
licitar e contratar com  a  Uniao,  Estados,  Distrito  Federal ou  Municipios e,  sera
descredenciado     no     SICAF,     ou     nos    sistemas    de    cadastramento    de
fornecedores  a  que  se  refere  o  inciso  XIV do  art.  4o  desta  Lei,  pelo  prazo  de
ate  5  (cinco)  anos,  sem  prejuizo  das  multas  previstas  em  edital  e  no  contrato
e das demais comina?6es  legais.

Recomendamos  que  os  interessados  em   participar  do  certame  leiam   atentamente
todas  as  exigencias  habilitat6rias  contidas  no  Edital  e  seus  anexos,
documentos exi

verificando  se dis 6e dos

E,  ainda, que sejam observadas todas as caracteristicas do objeto licitado para,  assim,
evitar propostas com valores inexequiveis,  pois nao sera aceito  pedido de desistencia ap6s o
inicio da sessao.

OBSERVACAO IM PORTANTE

[eituraRecomendamos    aos    Licitantes    a
atenta   as   condig6es/exig6ncias   expressas
neste   edita[   e   seus   anexos,   notadamente
quanto  ao  credenciamento,  documentos  de
habilitagao  e  formulagao  das  propostas  de
preeos,          obi.etivando          uma perfeita
participaeao no certame licitat6rio.

Ddvidas:  (63) 3456-1232

RUA DOM  PEDRO  I, 352,  CENTRO,  63  3456-1232, CEP: 77.96o-ooo  -CNPJ:  oo.237.2o6/oool-3o -AUGuSTINOPOLIS -TO



ftR;Ed£Eigij§i#£upNdfr!j%A:E3
r'  .+`...

CPL
COMISSAO  PERMANENTE
DE uciTAcao

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL -SRP  N° 009/2020

PARTICIPACAO  EXCLUSIVA DE  MICROEMPRESA OU  EMPRESA DE  PEQUENO  PORTE
OU  EQUIPARADA NA FORMA DA LEI

Objeto:   Contratagao   de   profissionais   com   forma?ao   superior,   sendo   Medico   Veterinario,
Nutricionista,   Engenheiro  Civil  e  Arquiteto  para  atender  a  Prefeitura  e  Fundo   Municipal   de
Educagao de Augustin6polis/TO.

PROCESSO  LICITATORIO  N° 031/2020

Regido  pela  Lei  Federal  n°  10.520,  de  17  de julho  de  2002,  Lei  Complementar  n°  123,  de  14
de dezembro de 2006,  Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013,  Lei Complementar n°  147,  de
7  de  Agosto  de  2014  e  subsidiariamente  pela  Lei  Federal  n°  8.666,  de  21/06/1993  e  suas
posteriores altera?6es.

PREAMBULO

A  Pregoeira  Oflcial  do  Municipio  de  Augustin6polis/TO  torna  ptlblico  para  conhecimento  de
na sede da Comissaotodos os interessados que as  14h30min  do dia 20  de Mar

de  Licita?ao  da  Prefeitura  Municipal  de Augustin6polis/TO,  localizada  a  Rua  Dom  Pedro  I,  n°
352   -   Centro,   Augustin6polis/TO,   em   sessao   ptlblica   clara   inicio   aos   procedimentos   de
recebimento  e  abertura  de  envelopes  concernente  as  propostas  de  pregos:  formalizagao  de
lances  verbais  e  documentos  de  habilita?ao  da  licita?ao  modalidade  PREGAO  PRESENCIAL
N° 009/2020,  objetivando  a  Contrataeao  dos servigos  relacionados  no Anexo  I,  mediante  as
condi?6es estabelecidas no presente Edital.

As  propostas  deverao  obedecer as especmca?6es  deste  instrumento  convocat6rio  e anexos,
que dele fazem parte integrante.

Os  envelopes  contendo  a   proposta  e  os  documentos  de  habilita?ao  serao   recebidos   na
sessao  publica  de  processamento  do  Pregao,  ap6s  o  credenciamento  dos  interessados  que
se  apresentar  para  participar  do  certame  que  sera  realizado  no  Departamento  de  Licitagao,
sito  a  Rua  Dom  Pedro  I,  n°  352  -Centro,  Augustin6polis/TO,  iniciando-se  as  14h30min  do
dia 20 de Ivlargo de 2020 e sera conduzida pela Pregoeira com o auxilio da Equipe de Apoio.

Na  hip6tese  de  ocorrer  feriado  ou  fatos  que  impeeam  a  realizagao  da  sessao  publica,  o
processo  sera  suspenso  e  o  pregoeiro  emitira  comunicado,  informando  a  nova  data  para  o
recebimento das propostas e/ou recebimento dos lances.

No dia,  hora e local designados para sessao ptlblica,  sera  realizado:

a.  Credenciamento dos interessados;
b.  Recebimento da declara?ao de cumprimento dos requisitos cle habilita?ao;
c.  Recebimento  dos  Envelopes  1   e  2  contendo  propostas  de  pregos  e  documentagao  de
habilita?ao dos licitantes;
d.  Analise  das  propostas  de  pregos  para  fins  de  classifica?ao  dos  licitantes  para  a  etapa  de
apresentagao de lances verbais;
e.  Realizagao da etapa de apresenta?ao de lances verbais;
f.  Avalia?ao  dos  documentos  habilitat6rios  do(s)   licitante(s)  que  tiver(em)   apresentado  a(s)
melhor(es)  proposta(s);

9.  Recebimento de eventual(is)  recurso(s);  e
h.  Adjudicaeao do objeto da licitagao ao licitante vencedor,  no caso de inexistir recurso.

RUA DOM  PEDRO  I, 352,  CENTRO,  63  3456-1232,  CEP: 77.96o-ooo  -CNPJ:  oo.237.2o6/0ool-3o -AUGUSTINOPOLIS -TO
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OBS:  Nao serao aceitas propostas enviadas via postal.
Unidade   Requisitante:   Secretaria   de   Administragao,   Agricultura   e   Fundo   Municipal   de
Educagao de Augustin6polis/TO.
1.  DO OBJETO
1.1.   A   presente   licitacao   tern   por   objeto   a   Contratagao   de   profissionais   com   formagao
superior,  sendo  Medico Veterinario,  Nutricionista,  Engenheiro  Civil  e Arquiteto  para  atender a
Prefeitura  e  Fundo  Municipal  de  Educa?ao  de Augustin6polis/TO,  todos  constantes  do Anexo
I,  observado as especificag6es e quantidades ali estabelecidas.
1  2.  Sao  partes integrantes desse edital,  e deverao ser cumpridas como se no corpo do edital
estivessem, exceto quando eventualmente contrariarem o mesmo:
a) Anexo  I -Termo de referencia/Especificagao do objeto;
b)  Anexo  11  -Modelo  de  Declara?ao  de fatos  impeditivos,  com  modelo  para  Micro  Empresa -
ME e,  Empresa de Pequeno Porte -EPP;
c) Anexo  Ill -Modelo de Declara?ao de que nao emprega menor nos termos do  inciso Xxxlll
do art.  70 da Constitui?ao;

d) Anexo  lv -Modelo de Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
e) Anexo V-  Modelo de  Declara?ao de  ldoneidade;
f) Anexo Vl  -Modelo de Declaragao de que nao emprega funcionario  publico;

g) Anexo Vll  -Modelo de Declaraeao de cumprimento aos requisitos de habilita?ao;
h) Anexo Vlll  -Declara?ao de conhecimento das obr.igag6es;
i) Anexo  lx -Minuta do Contrato;
j) Anexo X -Minuta da  Proposta;
h) Anexo Xl -Cronograma de Pregos M6dios.

2.  DA PARTICIPACAO
2.1    Poderao participar desta  licitagao:
2.1.1.   Poderao   participar   da   presente   licitagao   pessoas   fisicas   e   juridicas   regularmente
estabelecidas,  cujo  ramo  de  atividade  seja  compativel  com  o  objeto  da  licitagao,  conforme  o
disposto   nos   respectivos  atos  constitutivos  e  que  satisfa?am   integralmente  as  condig6es
deste Edital e seus Anexos.
2.1.2.  Empresas  enquadradas  no  regime  de  Microempresas  -ME  e  Empresas  de  Pequeno
Porte -EPP  nos termos do Art.  6° c/c Art.  9°,  do Decreto  n° 8.538,  de 6 de Outubro de 2015,
respeitadas as  regras indicadas no artigo 43,  paragrafo  1°,  combinado com  o  paragrafo 20 do
mesmo artigo,  da  Lei  Complementar n°  123/2006.
2.1.3 -Empresas que nao se credenciarem  como Microempresas e ou  Empresas cle Pequeno
Porte nao serao credenciados a  participar do presente processo licitat6rio exceto quando nao
for  alcaneado   o   ndmero   minimo   de   participantes   conforme   disposto   no   artigo  49   da   Lei
Complementar  123/2006,  que preceitua  o seguinte:

"Art.  49"   Nao  se  aplica  o  disposto  nos  arts.  47  e 48  desta  Lei  Complementar

quando:
11    -    nao     houver    urn    minimo    de    3     (tres)    fornecedores    competitivos
enquadrados  como  microempresas ou  empresas  de  pequeno  porte  sediados
local  ou  regionalmente  e capazes  de  cumprir as exigencias estabelecidas  no
instrumento convocat6rio";

2.1.3.1    Para   se   promover   o   desenvolvimento   econ6mico   e   social   no   ambito   municipal   e
regional,  a  amplia?ao da eficiencia das  politicas publicas,  o  incentivo a  inova?ao tecnol6gica e
o  tratamento  diferenciado  e  simplificado   para  as  MPE,   a  Autoridade  Competente  podefa,
justificadamente,   dar   prioridade   de   contrataeao   as   MPE   que   sejam   sediadas   local   ou
regionalmente   (nessa  ordem  de  prioridade),   e  que  possuam   propostas  at610%   (dez  por
cento)  superiores em  relaeao ao melhor pre?o valido.

RUA  DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO,  63  3456-1232,  CEP:  77.96o-ooo -CNPJ:  oo.237.2o6/ooc)1-3o -AUGUSTINOPOLIS -TO
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Art.  47.      Nas    contratag6es    ptiblicas    da    administragao    direta    e    indireta,
autarquica  e fundacional,  federal,  estadual  e  municipal,  devefa  ser concedido
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno   porte   objetivando   a   promo€ao   do   desenvolvimento   econ6mico   e
social  no  ambito  municipal  e  regional,  a  ampliagao  da  eficiencia  das  politicas

ptlblicas e o incentivo a inovagao tecnol6gica.

§  3Q Os  beneficios  referidos  no caput deste  artigo  poderao,  justificadamente,
estabelecer a  prioridade  de  contrata?ao  para  as  microempresas  e  empresas
de  pequeno  porfe  sediadas  local  ou  regionalmente,  ate  o  limite  de  10%  (dez
por cento)  do  melhor prego valido.

2.1.3.2  -Entende-se  como  empresa  sediada  no  local,  aquela  que  possua  registro  na  cidade
de Augustin6polis/TO.
2.1.3.3  Entende-se  como  empresa  sediada  regionalmente,  aquela  que  possua  registro  em
uma das cidades que integram  a regiao do  Bico do  Papagaio.
2.14.  Como  condigao  de  participaeao,  em  atendimento  ao  art.  40,  Vll,  da  Lei  n°  10.520/2002,
a  empresa  devera  declarar,  conforme  modelo  Anexo,  que  cumpre  plenamente  os  requisitos
de habilita?ao.  Tal declara?ao devera ser apresentada fora dos envelopes n° 01  e 02,  ap6s a
fase de credenciamento,  ou ser feita verbalmente,  com registro em Ata.
2.2.  Estarao impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadre em uma ou mais das situae6es a seguir:
a) estejam constituidas sob a forma de cons6rcio;
b)   estejam   cumprindo   a   penalidade   de   suspensao   temporaria   imposta   pela   Prefeitura
Municipal  de Augustin6polis/TO.
c)   sejam,   por  qualquer  motivo,   declaradas   inid6neas   para   licitar  ou  firmar  contratos   com
6rg5os  ptlblicos  (Federal,   Estadual  e  Municipal)  de  acordo  com  o  previsto  no  inciso  IV  do
artigo   87   da   Lei   Federal   n°.   8.666/93   e   alterae6es   e   que   nao   tenham   a   idoneidade
restabelecida;
d)   estejam   em   regime   de   falencia   ou   concordata,   recuperagao   judicial   ou   extrajudicial,
dissolugao  ou  liquida?ao;
e)  tenham  em  seu  quadro  empregado  menores  de   18  (dezoito)  anos  efetuando  trabalho
noturno,   perigoso  ou  insalubre,   ou,   ainda,  empregado  com  idade  superior  a   14  (quatorze)
anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz;
f) empresas distintas por meio de urn unico representante;
g)  nos casos de  Microempresas ou  EPPs,  aquelas  que se encontrem  em  uma das situag6es
previstas no art.  3°,  § 40,  da  Lei  Complementar n°.  123/06;
h) empresas distintas que possuam s6cios em comum.

3.  DO  CREDENCIAMENTO
3.1.  PESSOA JURIDICA
3.1.1.  Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes documentos:
a)  tratando-se  de  representante  legal,  o  estatuto  social,  contrato  social  ou  outro  instrumento
de   registro   comercial,   registrado   na   Junta   Comercial,   no   qual   estejam   expressos   seus
poderes para exercer dire.itos e assumir obrigae6es em decorrencia de tal investidura;
b)   tratando-se  de   procurador,   o   instrumento   de   procuragao   ptlblico  ou   particular  do  qual
constem poderes especificos para formular lances,  negociar prego,  interpor recursos e desistir
de sua interposieao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,  acompanhado do
correspondente  documento,  dentre  os  indicados  na  alinea  "a",  que comprove  os  poderes do
mandante para a outorga;
c)  declara?ao  de  inexistencia  de  fatos  impeditivos  de  acordo  com  modelo  estabelecido  no
Anexo  11  deste  Edital.
3.1.2.  0  representante  legal  e  o  procurador  deverao  identificar-se  exibindo  documento  Oficial
de identificagao que contenha foto.
3.1.3.  Sera admitido apenas 01  (urn)  representante para  cada  licitante credenciada.
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3.1.4.  A  ausemcia  do  Credenciado,  em  qualquer  momento  da  sessao,  importara  a  imediata
exclusao da licitante por ele representada, salvo autoriza?ao expressa da Pregoeira.
3.1.5.   Se   da   analise   dos   documentos   citados   acima   ficar   caracterizado   que   o   ramo   de
atividade  da  proponente  6  incompativel  com  o  objeto  da  licitaeao,  ficara  esta  impossibilitada
de  credenciar-se  para  participar  do  certame,  vez  que  viola  a  exigencia  do  item  2.1.1   deste
edital.

3.2.  PESSOA FisICA
3.2.1.  Cedula  de  ldentidade;
3.2.2.  Tratando-se de procurador,  o instrumento de procuragao  ptlblico  ou  particular com firma
reconhecida   do   qual   constem   poderes   especificos   para   formular   lances,   negociar   prego,
interpor recursos,  desistir de sua  interposi?ao  e  praticar todos  os demais  atos  pertinentes  ao
certame.
3.2.3.  0  representante  legal  ou  procurador devera  identificar-se exibindo  documento  oficial de
identificagao.
3.2.4.  Sera  admitido  apenas  01   (urn)  representante  para  cada  licitante  credenciado,  sendo
que cada urn deles podera representar apenas uma credenciada.
3.2.5.  A  ausencia  do  Credenciado,  em  qualquer  momento  da  sessao,  .importara  a  imediata
exclusao da licitante por ele representada, salvo autorizagao expressa do Pregoeiro.

4.    DA   FORMA   DE   APRESENTAeAO    DA    pROpOsTA    E    DOs    DOcuMENTOs    DE
HABILITACAO
4.1. A proposta e os documentos para habilitaeao deverao ser apresentados,  separadamente,
em  02  envelopes fechados  e  indevassaveis,  contendo  em  sua  parte  externa,  alem  do  nome
da proponente,  os seguintes dizeres:

ENVELOPE  N° 01  -DOCUMENTACAO  DE  HABILITAGAO
A  PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGuSTINOPOLIS/TO
COMISSAO  PERMANENTEDE  LICITAQAO/PREGOEIRO
PROCESSO  LICITATORIO  N° 031/2020
PREGAO  PRESENCIAL N° 009/2020

ENVELOPE  N° 02 -DOCUMENTACAO  DE  PROPOSTA COMEF`CIAL
A PREFEITURA MUNICIPAL  DE AUGUSTINC)POLISITO.
cOMissAO PERMANENTEDE  LiciTAeAO;PREGOEIRO
PROCESSO  LICITAT6RIO  N° 031/2020
PREGAO  PRESENCIAL N° 009/2o20

4.2.  A  proposta  devera  ser  elaborada  em  papel  timbrado  da  empresa  e  redigida  em  lingua
portuguesa,   salvo   quanto   as   express6es   tecnicas   de   uso   corrente,   com   suas   paginas
numeradas  sequencialmente,  sem  rasuras,  emendas,  borr6es  ou  entrelinhas  e  ser datada  e
assinada  pelo representante legal da licitante ou  pelo  procurador, juntando-se a  pro.cura?ao.
4.3.  Os  documentos  necessarios  a  habilita?ao  deverao  ser  apresentados  em  orlginal  ou  por
qualquer  processo  de  c6pia  autenticada  por  tabeliao  de  notas  ou  por  funcionario  municipal
desta  Prefeitura apto para tanto.

5.  DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1.  A  proposta  devera  ser  apresentada  em  papel  timbrado,  datilografada  ou  impressa  por
meio   eletr6nico,   sem   rasuras,   ressalvas   ou   entrelinhas,   em   01   (uma)   via,   em   envelope
fechado,   com   pregos   em   algarismos   arabicos   e   por   extenso,   datada   e   assinada   pelo
representante legal da  licitante,  e devera conter:
5.1.1.  0  licitante  devera,  OBRIGATORIAMENTE,  disponibilizar  a  sua  proposta  tambem  em

planilha  do  Microsoft  Excel,  em  textos  editaveis,  gravado  em  dispositivo  Pen-driver,  para  dar
celeridade ao registro dos pregos ora ofertados.

-''   I.

r+  I+  +-+ +
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a)   razao  social   completa  da  empresa,   endereeo  atualizado,   CNPJ,   telefone/fax/e-mail   (se
houver) e nome da pessoa indicada para contatos;
b)  deverao estar inclusos todos os custos necessarios ao  cumprimento do objeto da  presente
licitagao,   todas   as   despesas   com   a   prestaeao   dos   servigos   licitados,   dos   encargos   e
obriga?6es tributarias,  sociais,  trabalhistas e previdenciarias incidentes,  impostos e taxas,  nao
sendo  admitidos quaisquer outros adicionais ap6s a abertura dos envelopes;
5.2.  a  prazo de validade da proposta devera ser no minimo de 60  (sessenta)  dias corridos,  a
contar  da  data  de  sua  apresentagao.   Na  falta  da  indica?ao  deste  prazo  sera  considerado
como  prazo de validade 60 dias;
5.3.    Havendo   discordancia   entre   pregos   unitarios   e   totais,    resultantes   de   cada   item,
prevalecerao os  primeiros.
5.4.   Em  nenhuma  hip6tese  a  licitante  podera  requerer  alteragao  da  proposta  apresentada,
seja com  relagao a pre?os,  pagamento ou qualquer condieao que importe na modificagao dos
termos originals,  ressalvadas aquelas destinadas a sanar erros formais,  alterag6es essas que
serao  avaliadas  pela  autoridade competente do  municipio.
5.5.   Serao  desclassificadas  as  propostas  que  nao  atenderem   as  exigencias  do   presente
Edital,  forem  omissas  ou  apresentarem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento.

6.  DO  CONTEUDO  DO  ENVELOPE "DOCUMENTOS  PARA HABILITACAO"
0  Envelope "Documentos de Habilitagao" devera conter os documentos a seguir relacionados
os quais dizem respeito a:

6.1.  HABILiTAeAO juRiDicA
a)  registro comercial,  no caso de empresa  individual;
b)   ato  constitutivo,   estatuto  ou  contrato  social  em  vigor]   devidamente  registrado  na  Junta
Comercial;
c)  documentos  de  eleieao  dos  atuais  administradores,  tratando-se  de  sociedades  por  a?6es,
acompanhados da documentagao mencionada na alinea "b",  deste subitem;
d)  decreto de autorizaeao e ato  de registro ou autorizagao  para funcionamento expedido  pelo
6rgao  competente,  tratando-se  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamento  no
pals,  quando a atividade assim o exigir.
e)   Certidao   Simplificada  emitida   pela   Junta   Comercial   da   sede  da   licitante,   devidamente
atualizada.
f) Os documentos relacionados nas alineas "a" a "c" deste subitem 6.1  nao precisarao constar
do  Envelope "Documentos de Habilita?ao",  pois os mesmos deverao ser apresentados para o
credenciamento neste Pregao.

6.1 .1 .  DA HABiLiTAeAO juRiDicA -pEssOA FisicA
a)  Documento de  ldentidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);
c)  Comprovante de residencia;
d)  Cedula de  ldentidade Profissional vigente e valida.

6.2.  REGULARIDADE  FISCAL E  DE CONTROLE
a)  prova  de  inscrieao  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Juridicas  do  Ministerio  da  Fazenda
(CNPJ);
b)   prova  de  inscri?ao  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual,   relativo  a  sede  da  licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;
c)  Prova de Regularidade para com  a  Fazenda  Federal,  atrav6s da apresentagao da Certidao
Negativa  de  Debitos  Relativos  aos  Tributos  Federais  e  a  Divida  Ativa  da  Uniao  conforme
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 358 de 05 de setembro de 2014,  alterada pela Portaria MF n°
443,  de  17 de outubro de 2014;
d)  Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual  e  Municipal  ou  Distrital  da  sede  do
licitante;
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e)  Certificado  de  Regularidade  perante  o  FGTS,  fornecido  pela  Caixa  Econ6mica  Federal,
devidamente atualizado,  nos termos da Lei  n.° 8.036,  de  11  de maio de  1990;

f)  Prova  de  inexistencia  de  debitos  inadimplidos  perante  a  Justiga  do  Trabalho,  mediante  a
apresentaeao  de  certidao  negativa,  nos  termos  do  Titulo  Vll-A  da  consolidagao  das  Leis  do
Trabalho,  aprovada  pelo  Decreto-Lei  n° 5.452,  de  1° de maio de  1943;

g)    Certidao    Negativa    de    lnfrag6es    Trabalhistas    junto    ao    Ministerio    do    Trabalho    e
Emprego/Secretaria de lnspe?ao do Trabalho.
h)   Certidao  Negativa  de  Contas  Julgadas  lrregulares,  emitida  pelo  Tribunal  de  Contas  da
Uniao;
i)  Certidao  Negativa de  Licitantes  lnid6neos,  emitida  pelo Tribunal  de Contas da  Uniao;

j) Certidao de Agao Trabalhista em Tramitagao no TRT de abrangencia do 6rgao contratante.
k)  Certidao  Negativa  para  Cadastro  de  lmprobidade  Administrativa  e  lnelegibilidade,  emitida

pelo Conselho  Nacional de Justiea -CNJ;

6.2.1  REGULARIDADE  FISCAL -PESSOA FisICA
6.2.1.1.   Prova  de  regularidade  para  com  as  Fazendas  Federal  e  Estadual  do  domicilio  ou
sede   do   licitante,   ou   outra   equivalente   na   forma   da   lei,   mediante   a   apresentagao   das
seguintes certid6es:
a)  Prova  de  inscri?ao  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Fisicas  do  Minist6rio  da  Fazenda
(CPF),  emitido atrav6s dos links:
httDs://www.receita.fazenda.qov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/Impressaocomprovante/Cons
u'talm ressao.as
b)  -  Certidao  Conjunta  Negativa  de D6bitos  ou  Certidao  Conjunta  Positiva  com  Efeitos  de
Negativa,  relativos-a Tributo-s  Federais e a  Divida Ativa  da  Uniao,  expedida  pela  Secretaria  da
Receita  Federal;
httD://www.receita.fazenda.qov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/Cndconiuntalnter/lnformaNIce.
rtidao.as
c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da

s.sefaz.to. br/cnd/servlet/hecwbcndo1
sede do  licitante;

sede do licitante:

e`)  Certidao  Neg-ativa de  Debitos Trabalhistas -CNDT ou  Positiva de  Debitos Trabalhistas com
Efeitos  de  Negativa,  em  cumprimento  a  Lei  n°  12.440/2011  e  a  Resolug5o Administrativa TST
n°  1470/2011 ;
http://www.tst.ius.br/certidao
f) As pessoas fisicas ainda deverao apresentar as certid6es de controle extemo,  como sendo
as  indicadas  nas letras "g" a "k"  do  item  6.2.

6.3. QUALIFICACAO  ECONOMICO-FINANCEIRA
a)  Certidao  negativa  de  falencia  ou  concordata  e  ainda  recuperagao  judicial  ou  extrajudicial
expedida  pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;
b)  Apresentar  Balango  Patrimonial  e  Demonstrag6es  Contabeis  do  dltimo  exercfoio  social  ja
exigivel   e   apresentado   na   forma   da   Lei.   Vedada   a   sua   substituigao   por   balancetes   ou
balangos   provis6rios.    Nao    sendo    a    licitante    obrigada    a    publicar   suas    Demonstra?6es
Contabeis,  devera apresentar documento que suporte essa  desobrigagao.  Estes documentos
deverao  conter  as  assinaturas  dos  s6cios,   do  contador  responsavel,   com   os  respectivos
termos  de  abertura  e encerramento,  registrados  na  Junta  Comercial  ou Cart6rio de  Registro,
comprovando a boa situagao financeira da empresa.
c)  Caso  a  sociedade  seja  constituida  no  exercicio  em  curso  devera  apresentar  balango  de
abertura   (caso  nao  tenha  movimentag6es)   e  balango  intermediario   (com   movimentag6es),
com   assinatura   do   s6cio-gerente  e  do   contador  responsavel,   devidamente  registrado  ou
autenticado  na Junta Comercial ou  Cart6rio de Registro.

6.4. OuTRAs cOMPROvAe6Es
a)  Declaragao  de  que  nao  utiliza  mao-de-obra  direta  ou  indireta  de  menores  de  18  (dezoito)
anos para a  realiza?ao de trabalhos noturnos,  perigosos ou  insalubres,  bern como nao  utiliza,

d)  -Prova de regularidade para com a  Fazenda  Municipal da
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para  qualquer trabalho,  mao-de-obra  direta  ou  indireta  de  menores  de  16  (dezesseis)  anos,
exceto  na  condigao  de  aprendiz,  a  partir  de  14  (quatorze)  anos  (conforme  inciso  V do  art.  27
da  Lei  n.a 8.666/93),  conforme modelo constante do Anexo  Ill  deste Edital;
b) Alvara de Licenga  para  Funcionamento;

6.5. QUALIFlcAeAO TECNlcA
6.5.1.  Atestado(s)  de  capacidade  t6cnica,  expedido  por  pessoa  juridica  de  direito  pdblico  ou
privado,    certificando   que   a   empresa   ou   profissional   (pessoa   fisica)   executou   ou   esta
executando  satisfatoriamente  atividades  pertinentes  e  compativeis  com   as  caracteristicas,
quantidades   e   prazos   similares   ao   objeto   deste   certame.   0   atestado   devera   conter   a
identificaeao  do  signatario  em  papel  timbrado  do  declarante,  e  quando  c6pia,  devidamente
autenticado, devendo o(s)  atestado(s) estar acompanhado do original ou c6pia autenticada do
respectivo contrato firmado.
6.5.2.  No  caso  de  atestado  emit'ido  por  pessoa juridica  de  direito  privado,  o  atestado  devera
conter a  identifica?ao do signatario em  papel timbrado  da  empresa  privada  declarante e  com
firma   reconhecida,    devendo   o(s)    atestado(s)   estar   acompanhado   do   original    ou   c6pia
autenticada do respectivo contrato firmado.
6.5.3.  A  licitante  devera  apresentar  pelo  menos  01   (urn)  atestado,  podendo  ser  de  urn  ente
ptlblico  ou  urn ente privado.
6.5.4.  Quando  nao  apresentado  contrato,  este  podera  ser substituido  por Ata  de  Registro  de
Pregos,  devidamente  acompanhada  pelo  seu  extrato  de  publicaeao,  obedecidos  o  item  6.5.4
deste edital.

6.5.  Disposic6Es GERAis DA HABiLiTAeAO
6.5.1.  Os  interessados  ja  cadastrados  na  Prefeitura  do  Municipio  de  Augustin6polis/TO,  na
correspondente   especialidade,   deverao   apresentar   o   respectivo   comprovante   de   registro
cadastral,     acompanhado    dos    documentos    que    tenham    sido    apresentados    para    o
cadastramento   e   que   ja   estejam   com   os   respectivos   prazos   de   validade,   na   data   de
apresenta?ao das propostas, vencidos.
6.5.2.    Na   hip6tese   de   nao   constar   prazo   de   validade   nas   certid6es   apresentadas,    a
Administra?ao   aceitara  como  validas  as  expedidas  ate  60   (sessenta)   dias   imediatamente
anteriores a data de apresenta?ao das propostas.
6.5.3.   A  comprovagao  de   Regularidade   Fiscal  das  MICROEIVIPRESAS   E   EIVIPRESAS   DE
PEQUENO  PORTE,  somente sera exigida  no  caso  de virem  a  ser a(s)  adjudicataria(s)  deste
certame,  nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°  123/2006.

:o5c:m%:t¥:C::een:::eossa:oe,t::P6re(SDa8:eoR:qEuoeE%PD°orteEfr;VEe[%°bE:.53t8nut#NP[eos:nEaArR°£
HABILITAeAO),  deste Edital,  mesmo que apresentem alguma restri?ao;

a)  Havendo  alguma  restrigao  na  comprovaeao  da  regularidade  fiscal,  sera
assegurado  o  prazo  de  5  (clnco)  dias  uteis,  cujo  termo  in.icial  correspondera
ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame,
prorrogavel   por   igual   periodo,   a   criterio   da   administragao   ptlblica,   para   a
regularizagao  da  documentagao,   pagamento  ou   parcelamento  do  debito  e
emissao de eventuais certid6es  negativas ou  posit.ivas com efeito de ceriidao
negativa.  (Redagao  dada  pela  Lei  Complementar n°  147,  de  07  de  agosto  de
2014):

b)  a  nao  regularizagao  da  documentagao,  no  prazo  previsto  no  §1°  do  artigo
43    da    Lei    Complementar    123/2006,    implicara    decadencia    do    direito    a
contratagao,  sem  preju[zo  das sang6es  previstas  no  artigo  81  da  Lei  Federal
n°    8.666/93,    sendo    facultado    a    Administragao    convocar    os    licitantes
remanescentes,  na  ordem  de  classificagao,  para a  assinatura  do contrato  ou
revogar a  licitaeao.

7.  DO  PROCEDIMENTO  E  DO JULGAMENTO €frf>
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7.1.  No  horario  e  local  indicado  no  preambulo,  sera  aberta  a  sessao  de  processamento  do
Pregao,  iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
7.2. Ap6s o  credenciamento,  as licitantes entregarao ao  Pregoeiro,  em  envelopes separados,
a proposta de pre?os e os documentos de habilitagao.
7.3.    A    analise    das    propostas    pela    Pregoeira    visara    ao    atendimento    das    condi?6es
estabelecidas neste Edital e seus anexos,  sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto nao atenda as especifica?6es,  prazos e condig6es fixados no Edital;
b) que apresentem prego baseado exclusivamente em  proposta das demais licitantes.
c)   com   pregos   excessivos   (manifestamente   superiores   ao   limite  de   pregos   do   mercado),
tornando-se  como  parametro  a  "estimativa  de  valor",   efetuado  pelo  Setor  de  Compras  do
Municipio.

7.4.  No tocante aos  pre?os,  as propostas serao verificadas quanto  a  exatidao  das  operag6es
aritm6ticas  que  conduziram  ao  valor  total  or?ado,  procedendo-se  as  correg6es  no  caso  de
eventuais erros, tomando-se como corretos os pregos unitarios. As correg6es efetuadas serao
consideradas para apuragao do valor da proposta.
7.5.   Serao   desconsideradas   ofertas   ou   vantagens   baseadas   nas   propostas   das   demais
licitantes.
7.6.  As  propostas  nao  desclassificadas  serao  selecionadas  para  a  etapa  de  lances,   com
observancia dos seguintes criterios:
a) seleeao da proposta de menor preeo e as demais com pregos at510% superior aquela;
b)  nao  havendo  pelo  menos  03  (tres)  pre?os  na  condigao  definida  na  alinea  anterior,  serao
selecionadas as propostas que apresentarem  os  menores  pregos,  ate o maximo de 03  (tres).
No    caso    de    empate    nos    pre?os,    serao    adm.itidas   todas    as    propostas    empatadas,
independentemente do ntlmero de licitantes.
7.7.  A  Pregoeira  convidara  .Individualmente  os  autores das  propostas  selecionadas  a formular
lances  de  forma  sequencial,  a  partir  do  autor  da  proposta  de  maior  prego  e  os  demais  em
ordem decrescente de valor,  dec.idindo-se por meio de sorteio no caso de empate de pre?os.
7.7.1.  A  Iicitante  sorteada  em  primeiro  lugar  podera  escolher  a  posigao   na  ordenagao  de
lances em  relagao aos demais empatados,  e assim  sucessivamente  ate a definigao  completa
da ordem de lances.
7.8    0s  lances  deverao  ser  formulados  em  valores  distintos  e  decrescentes,   inferiores  a
proposta de menor prego.
7.09.  A  etapa  de  lances  sera  considerada  encerrada  quando  todos  os  participantes  dessa
etapa declinar da formulagao de lances.
7.10.   Encerrada  a  etapa  de  lances,  serao  classificadas  as  propostas  selecionadas  e  nao
selecionadas para  a  etapa de  lances,  na ordem crescente dos valores,  considerando-se para
as selecionadas o  tlltimo pre?o ofertado.
7.11. A Pregoeira podera negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a redu?ao
do  prego.
7.12.  Ap6s  a  negociagao,  se  houver  a  Pregoeira  examinara  a  aceitabilidade  do  menor prego,
decidindo  motivadamente a  respeito.
7.12.1.  A  aceitabilidade  sera  aferida  a  partir  dos  pre?os  de  mercado  vigentes  na  data  da
apresentagao das propostas,  apurados mediante pesquisa realizada pelo 6rgao licitante.
7.13.  Considerada  aceitavel  a  oferta  de  menor  prego,  sera  aberto  o  envelope  contendo  os
documentos de habilitagao do respectivo  proponente.
7.14.  Eventuais  falhas,  omiss6es  ou  outras  irregularidades  nos  documentos  de  habilitagao,
poderao ser saneadas na sessao publica de processamento do Pregao,  ate a decisao sobre a
habilitagao,  inclusive mediante:
a) substituigao e apresentagao de documentos,  ou
b)  verificaeao efetuada  por meio eletr6nico  habil de informag6es.
7.15.  A  ver.Ificagao  sera  certificada   pelo   Pregoeiro  e  deverao  ser  anexados  aos  .autos  os

passiveis  de  obtencao  por  meio-eletr6nico,  salvo  impossibilidade  clevidamentedocumentos
justificada.

RUA DOM  PEDRO  I, 352, CENTRO,  63  3456-1232,  CEP: 77.96o-ooo -CNPJ:  oo.237.2o6/oool-3o -AUGuSTINOPOLIS -TO



ae
£R;Ed£E#s3i4+`§up%fri[%A:¥%

.`!,..-?

CPL
COMISSAO  PERMANENTE
DE LicITAtho

7,16.   A  Adminjstra?ao   nao   se   responsabilizara   pela   eventual   indisponibilidade   dos   meios
eletr6nicos,   no   momento   da   verificagao.   Ocorrendo   essa   indisponibilidade   e   nao   sendo
apresentados os documentos alcangados pela verifica?ao,  a  licitante sera  inabilitada.
7.17.  Constatado  o  atendimento dos  requisitos de  habilita?ao  previstos  neste  Edital,  a  licitante
sera habilitada e declarada vencedora do certame.
7.18.   Se   a   oferta   nao   for   aceitavel,   ou   se   a   licitante   desatender   as   exigencias   para   a
habilitagao,  a  Pregoeira  examinara  a  oferta  subsequente  de  menor  prego,  negociara  com  o
seu  autor,  decidira  sobre a  sua  aceitabilidade e,  em  caso  positivo,  verificara  as condig6es de
habilitagao  e  assim  sucessivamente,   ate  a  apuragao  de  uma  oferta  aceitavel  cuja  autora
atenda aos requisitos de habilitaeao,  caso em que sera declarada vencedora.
7.19.  No  preeo  proposto  deverao  estar  incluidos  todos  os  custos  relacionados  com  salarios,
encargos  trabalhistas,  previdenciarios  e  sociais,  tributos  e  contribuig6es,  e  todos  os  demais
impostos, taxas, fretes e outras despesas decorrentes de exigencia legal ou das condig6es de
gestao  do  contrato  a  ser  assinado,  al6m  dos  materiais  consumiveis  e  a  depreciagao  dos
equipamentos e bens duraveis.
7.20.  Em  seguida,  abrira os envelopes n° 02 das licitantes que aceitaram  e decidira  sobre as
respectivas  habilitag6es,  observadas  as  disposig6es  retro.  As  habilitadas  serao  incluidas  na
ata  de  registro  de  pregos,  observada  a  ordem  de  classificaeao,  a  que  alude  o  subitem  7.10
Supra.
7.21.  Constatado  o  atendimento  as exigencias do  edital  (especifica?ao e documenta?ao),  o(s)
proponente(s),   sera(ao)  declarado(s)  vencedor(es)   e  o  objeto  sera  adjudicado  a  ele(s)   na
ordem  de  classificagao  durante  a  etapa  de  lances  e  no   pre?o  do   melhor  colocado.   O(s)
proponente(s),    ap6s    a    homologaeao,    sera(ao)    convocado(s)    para    assinar    a    PEeA
CONTRATUAL no prazo de 5  (cinco)  dias uteis.

8.  DO TRATAMENTO ASSEGURADO AS "ME's" ou "EPP's"
8.1.   Sera   assegurada,   como   crit6rio   de  desempate,   preferencia   de   contratagao   para   as
Microempresas  e  Empresas  de  pequeno  porte,   conforme  previsto  na  lei  Complementar  n°
123/2006.
8.2.   Em  se  tratando  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  (ME  ou  EPP),   nos
termos  da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14/12/2006,  e  para  que  estas  possam  gozar  dos
beneficios   previstos   nos   capitulos   V   e   VI   da   referida   Lei,   e   necessario,   a   epoca   do
credenciamento,  manifesta?ao  de  cumprir  plenamente  os  requisitos  para  classificagao  como
tal,  nos termos  do  art.  3° do  referido  diploma  legal,  por  meio  da  Declaragao  de  Microempresa
ou  Empresa de Pequeno Porte -Anexo lv.
8.3.   Entende-se  por  empate  aquelas  situae6es  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas
microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  sejam  iguais  ou  ate  5%  (cinco  por  cento)
superiores a proposta de menor prego.
8.4.  Para  efeito  do  disposto  no  item  8.3  deste  edital,  ocorrendo  o  empate,  proceder-se-a  da
seguinte forma:
8.4.1. A "ME"  ou  "EPP" melhor classificada sera convocada  para apresentar nova proposta,  a
qual  devera  ser  feita  no  prazo  maximo  de  05   (cinco)   minutos,   ap6s  o  encerramento  dos
lances,  sob pena de preclusao do direito.  Caso ofere?a proposta inferior a melhor c]assificada,
pas§ara a condic;ao de primeira classificada do certame;
8.4.2.  Nao  ocorrendo  interesse  da  "ME"  ou  "EPP"  em  formular  nova  proposta,  na  forma  do
item  8.4.1,  serao  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se  enquadrem  na  hip6tese
do item 8.3,  na ordem  classificat6ria,  para  o exercicio do  mesmo direito;  e
8.4.3.   No   caso   de   eciuivalencia   dos   valores   apresentados   pelas   "ME"   ou   "EPP"   que   se
encontrem  no intervalo estabelecido no item  8.3,  sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro  podera apresentar a melhor oferta.
8.5.  0 disposto neste item  8 somente se aplicara quando a  proposta de menor valor nao fiver
sido apresentada por uma "ME"  ou "EPP".
8.6.  Em  atendimento  a  LEI  COIVIPLEMENTAR  N°  147,  DE  7  DE  AGOSTO  DE  2014,  nas
contratag6es  ptlblicas  da  administragao  direta  e  indireta,   autarquica  e  fundacional,  federal,
estadual  e  municipal,  devera  ser  concedido  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as

RUA  DOM  PEDRO  I, 352,  CENTRO,  63 3456~1232,  CEP:  77.96o-ooo  -CNPJ: oo.237.2o6/oool-3o -AUGUS"NOPOLIS -TO



fr,\

£s£E%EiFii\+ssup%i!jpsA:¥a

Bill col
COMISSAO  PERMANENTE
DE  UGTACAO

microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  objetivando  a  promogao  do  desenvolvimento
econ6mico  e  social  no  ambito  municipal  e  regional,   a  ampliagao  da  eficiencia  das  politicas

publicas e o  incentivo a inovagao tecnol6gica.

9. iMpuGNAeAO AO EDiTAL E REcuRsOs
9.1,   Nao   serao   conhecidas   as   impugnag6es,   pedidos   de  esclarecimentos  e  os   recursos
apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou  subscritos  por  representante  nao  habilitado  ou  nao
identificado no  processo para responder pelo  proponente.
9.1.1.  Ate  02  (dois)  dias  dteis antes da  data fixada  para  abertura  da  sessao  pdblica,  qualquer
pessoa podera impugnar o ato convocat6rio do pregao.
9.1.2.  A  Pregoeira decidira  sobre  a  impugnagao  no  prazo  de 24  horas e,  sendo  acolhida,  sera
definida e publicada  nova data para  realizagao do certame.
9.2.  Declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  podera,  durante  a  sessao,  de forma  imediata  e
motivada,  manifestar  sua  inten?ao  de  recorrer,  quando  lhe  sera  concedido  o  prazo  de  tres
dias  para  apresentar  raz6es  de  recurso,  ficando  os  demais  licitantes,  desde  logo,  intimados
para,   querendo,   apresentarem   contrarraz6es  em   igual   prazo,   que  comegara   a   contar  do
termino   do   prazo   do   recorrente,   sendo-lhes   assegurada   vista   imediata   dos   elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.
9  3.  A falta  de  manifesta?ao  imediata  e  motivada  importara  a  preclusao  do  direito  de  recurso.
Nao  sera  concedido  prazo  para  recursos  ou  pedidos  de  esclarecimentos  sobre  assuntos
meramente  protelat6rios  ou  quando  nao  justificada  a   inteneao  de  interpor  o   recurso   pelo
proponente.
9.4.  Os  recursos  contra  decis6es  da  Pregoeira  terao  efeito  suspensivo  do  lote  em  que  foi
apresentado  o  recurso  ate  a  sua  decisao.  0  acolhimento  de  recurso  importara  a  invalida?ao
apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DA EXECUCAO DO OBJETO E DA RESCISAO
10.1.   0  objeto  devera  ser  executado  conforme  condig6es  do  Termo  de  Referencia  e  os
constantes na pe?a contratual a ser firmada entre as partes;
10.2.   0   contratado   devera   atender   as   determinag6es   do   Termo   de   Referencia   e   Pe?a
Contratual  e estar preparado  para  a  realiza?ao  dos  servigos,  ap6s o  recebimento da  Nota de
Empenho;
10.3.  Fica  o  contratado  obrigado  a  realizar o  servigo  com  comprovada  qualidade,  obedecidas
as normas de padronizagao e qualificagao aplicaveis em cada caso;
10 4   0  Contrato estabelecera clausula segundo o qual a  Contratante tera o direito a rescindir
o mesmo nos seguintes casos:
a) Amigavelmente,  mediante pfevio e mtltuo acordo entre as partes;
b) Judicialmente,  nos termos da  legislaeao;
c)  Unilateralmente pela Contratante,  nos casos  listados  nos  incisos  I  a Xll  e Xvll  do Art.  78 da
Lei  n° 8.666/93,  em sua atual reda?ao,  respeitadas as considera?6es atinentes aos incisos Xl[
a  XVII.

10.5   A   rescisao   do   Contrato   unilateralmente   pela   Contratante   acarretara   as   seguintes
consequencias,  sem  prejuizo de outras sang6es,  previstas  na  legislagao em vigor,  bern como
neste Edital:
10.6.   Assungao   imediatas   do   objeto,   por   ato   pr6prio   da   Contratante,   lavrando-se   termo
circunstanciado;
10.7.  0  Contrato  sera  rescindido  tamb6m  no  caso  da  falencia,  de  recupera?ao  judicial  ou
extrajudicial  da  Contratada,   ou  em  virtude  de  qualquer  ato  que  impega  a  continuidade  da
execueao das obras contratadas.

:::4Dffs°g5ii#8:sDAcoNTRATANTE
11.1.1.  Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigag6es  assumidas  pela  Contratada,  de  acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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11.1.2.  Exercer o  acompanhamento  e  a fiscalizagao  dos  servi?os,  por servidor especialmente
designado,  anotando em registro pr6prio as falhas detectadas,  indicando dia,  mss e ano,  bern
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,  e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providencias cabiveis;
11.1.3.  Verificar  minuciosamente,   no  prazo  fixado,   a  conformidade  dos  servieos  recebidos
provisoriamente  com  as  especificag6es  constantes  do  Edital  e  da   proposta,   para  fins  de
aceitagao e recebimento definitivo;
11.1.4.  Notificar a  Contratada  por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeig6es  no curso da
execugao dos servi?os, fixando prazo para a sua corregao;
11.1.5.  Pagar a  Contratada  o  valor  resultante  da  prestagao  do  servigo,  no  prazo  e  condie6es
estabelecidas no Edital e seus anexos;
11.1.6.  Efetuar as reten?6es tributarias devidas  pela  contratada;

1 1 .2 DAs OBRiGAe6Es  DA CONTRATADA
11.2.1.   Executar  os  servigos  conforme  especifica?6es  do  Termo   de   Referencia  e  de  sua
proposta]  bern como as definidas  na  pe?a contratual;
11.2.2.  Reparar,  corrigir,  remover  ou  substituir,  as  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,  no
prazo  fixado   pelo  fiscal  do  contrato,   os  servi?os  efetuados  em  que  se  verificarem  vicios,
defeitos ou  incorreg6es resultantes da sua execueao;
11.2.3.   Responsabilizar-se   pelos  vicios   e   danos   decorrentes   da   execugao   do   objeto,   de
acordo  com  os  artigos  14  e  17  a  27,  do  C6digo  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei  n°  8.078,  de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada,  o
valor correspondente aos danos sofridos;
11.2.4.  Utilizar  praticas  e  conhecimentos  especificos  da  profissao,  em  conformidade  com  as
normas e determinag6es legais em vigor;
11.2.5..   Relatar   a   Contratante   toda   e   qualquer   irregularidade   verificada   no   decorrer   da

prestac;ao dos servigos;
11.2.6.  Nao  permitir a  utiliza?ao  de qualquer trabalho do  menor de dezesseis anos,  exceto  na
condieao  de aprendiz para os  maiores de quatorze  anos;  nem  permitir a  utilizagao do trabalho
do  menor de dezoito anos em trabalho noturno,  perigoso ou  insalubre;
11.2.7.   Manter  durante  toda  a  vigencia  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigag6es
assumidas, todas as condi?6es de habilitagao e qualificagao exigidas na  licitagao;
11.2.8.  Guardar sigilo  sobre todas  as  informae6es obtidas em  decorrencia do  cumprimento do
contrato;
112.9.   Estar   e/ou   manter   seu   profissional   devidamente   inscrito   no   conse[ho   de   classe
corresponde e de sua  regional de trabalho.

12.  PENALIDADES  E  RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. A licitante que descumprir quaisquer das clausulas ou  condig6es da  licitagao para a qual
se sagrou vencedora ficara sujeita,  garantida a pfevia defesa,  as penalidades previstas no art.
7.a da  Lei  n.a  10.520/02,  bern como  nos art.  86 e 87 da  Lei  n.° 8.666/93,  quais sejam:
a)  multa  de  mora  de  0,3%  (tres  d6cimos  por  cento),  por  dia  de  atraso  injustificado,  sobre  o
valor total  contratado,  acrescido de juros de  1%  (urn por cento)  ao  mss  pela  permanencia do
atraso  ou fragao equivalente,  recolhida  no  prazo  maximo de  15  (quinze)  dias corrido,  uma vez
comunicada  oficialmente;
12.2.  Pela  inexecueao  total  ou  parcial  do  contrato  a Administra?ao  podera,  garantida  a  pr6via
defesa,  aplicar, tamb6m,  as seguintes san?6es:

advertencia;
multa de at610%  (dez por cento) sobre do valor contratado,  recolhida no prazo maximo de
(quinze)  dias corrido,  uma vez comunicada  oficialmente;

c)   suspensao   temporaria   de   participa?ao   em   licitaeao   e   impedimento   de   contratar   com
Prefeitura do  Municipio de Augustin6polis/TO,  por prazo  nao superior a  05  (cinco)  anos;
d)  declaragao de inidoneidade para  licitar ou contratar com  a Administraeao  Publica,  enquanto
perdurarem  os motivos determinantes da  punigao ou  ate que seja  promovida sua reabilitagao
perante a  pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.
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12.3.    Ap6s   a   aplica?ao   de   qualciuer   penalidade   prevista    neste    Capitulo,    realizar-se-a
comunicagao  escrita  a  empresa  e  publicagao  no  Orgao  de  lmprensa  Oficial  (excluidas  as
penalidades de advertencia e multa de mora).

12.4.  DEFESA PREVIA
12.4.1.  Da  aplicagao  das  penas definidas  neste  Capitulo,  cabers  a  defesa  pr6via  no  prazo  de
05  (cinco)  dias  uteis  da  intimagao  da  intengao  de  punir,   salvo  no  caso  de  declaraeao  de
inidoneidade,  quando o citado  prazo sera de  10(dez)  dias da  abertura de vista.

12.5.  RECURSOS ADIvllNISTRATIVOS
12.5.1  Da  aplicagao  das  penas  definidas  nos  itens  acima,  exceto  na  hip6tese  de  declaraeao
de  inidoneidade,  cabera  recurso,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  dteis  da  intimagao  do  ato,  a
Prefeita  Municipal  de  Augustin6polis/TO,  por  interm6dio  da  autoridade  que  praticou  o  ato,  o
qual  podera  reconsiderar  sua  decisao  ou  nesse  mesmo  prazo  encaminha-lo  devidamente
informado  para  apreciaeao  e  decisao,  dentro  do  prazo  de  05  (cinco)  dias  tlteis  contado  do
recebimento do recurso.

12.6.  DESCONTO  DO VALOR DA MULTA
12.6.1  As  multas  deverao  ser depositadas  e  comprovadas junto  a  Prefeitura  do  Municipio  de
Augustin6polis/TO,  no  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  a  contar  da  comunicaeao
oficial da aplicagao da penalidade.
12.7.   Se   o   valor   da   multa   nao   for   depositado   no   prazo   acima,   sera   automaticamente
descontado  das  parcelas  subsequentes  de  prego  a  que  a  CONTRATADA  vier  a  fazer  jus,
acrescido   de   juros   morat6rios   de   1%    (urn   por   cento)   ao   mss.    Caso   os   creditos   da
CONTRATADA sejam  insuficientes,  a multa sera cobrada judicialmente.

13. DA ADjuDicAeA9, DA HOMOLOGACAO ~E DO PAGAMENTO.
13.1 . DA ADjuDicAeAO E DA HOMOLOGAeAO
13.1.1. A adjudica?ao do objeto do  presente certame sera viabilizada pela Pregoeira sempre que
nao houver recurso.  Havendo recurso,  a adjudicaeao sera efetuada pela Autoridade Competente
que decidiu a recurso.
13.1.2.  A  homologaeao  da  licita?ao  6  de  responsabilidade  da  Autoridade  Competente  e  s6
podera ser realizada depois da adjudicagao.
13.1.3.  Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisao,  esse devera ser submetido a
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira.

13.2.  DO  PAGAMENTO
13.2.1.  0  pagamento  sera  efetuado  em  ate  30  (trinta)  dias  ap6s  a  emissao  da Nota  Fiscal  e
entrega  das  mercadorias.   A  Contratada  devera,   obrigator.iamente,   no  ato  do  pagamento,
apresentar a  respectiva  nota fiscal,  devidamente validada pelo Fiscal do Contrato,  sendo este
o  Secretario  Municipal  da  pasta  contratante  ou  por  servidor  devidamente  designado  para  a
esta  fungao.  Juntamente  com  a  nota  fiscal  a  Contratada  devera  apresentar  ainda  prova  de
regularidades  junto  aos  Tributos  Federais  e  Divida  Ativa  da  Uniao  e  Previdenciaria,  FGTS,
Fazendas  Estadual  e  Municipal  e  Certidao  Negativa  de  Debitos  Trabalhistas,  comprovando,
dessa forma,  estar mantendo  as  condig6es de  habilita?ao,  conforme declaragao apresentada
no certame.
13.2.2.  As  notas fiscais/faturas que apresentarem  incorreg6es serao  devolvidas a  Contratada
e seu vencimento ocorrera  10 (dez) dias ap6s a data de sua apresentaeao valida.
13.2.3.  0  pagamento  sera feito  por meio  de  cheque  nominal  a  empresa  ou  mediante  credito
aberto em conta corrente em  nome da CONTRATADA.
13.2.4.  Havendo  atraso  nos  pagamentos,  sobre  a  quantia  devida  incidira  corre?5o  monetaria,
bern como juros  morat6rios,  a  razao  de  0,5  %  (meio  por cento)  ao  mss,  calculados "pro  rata
tempore" em  rela?ao ao atraso verificado.
13,4.5.  Nenhum  pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquida€ao
qualquer obrigagao financeira que lhe for imposta,  em virtude de penalidade ou  inadimplencia,
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a  qual  podera  ser  compensada  com  os  pagamentos  pendentes,  sem  que  isso  gere  direito  a
acr6scimos de qualquer natureza;
13.2.6.  0  6rgao  contratante  s6  efetuara  o  pagamento  se,  no  ato  da  atestagao,  os  servi?os
fornecidos atenderem plenamente as especificae6es constantes deste edital e seus anexos.

14.  DA DOTAeAO ORCAMENTARiA:
14.1.   As   despesas   decorrentes   da   presente   contratagao   correrao   a   conta   dos   recursos
especificos  consignados  no  oreamento  da   Prefeitura  de  Augustin6polis/TO,   nos  seguintes
elementos de despesa e dotae6es ongamentarias:

6RGAO:  03.05.00 -Secretaria  Mun.  Produ?ao e Desenvolvimento  Rural
UNIDADE:  03.05.01  -See.  Mun. Agric.  Prod.  E  Desenvolvimento  Rural
20.122.0668.2.094 -Manutengao da Secretaria Mun.  Produgao e  Desenvolvimento  Rural
3.3.90.39.00 0utros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 0utros Servigos de Terceiros -Pessoa  Fisica
Fonte de Recursos:  10 -Recursos Pr6prios

C)RGAO:  03.09.00 -Secretaria de lnfraestrutura e Transporte
UNIDADE:  03.09.01  -See.  Mun.  Desenv.  Urbano,  Servi?os e Transporte
26.782.1202.2.126 -Manuteneao  Departamento de Obras
3.3.90.39.00 0utros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 0utros Servieos de Terceiros -Pessoa Fisica
Fonte de Recursos:  10 -Recursos Pr6prios

6RGAO:  07.15.00 -Fundo Municipal  de  Educa?ao de Augustin6polis
UNIDADE:  07.15.01  -Fundo  Municipal  de  Educa?ao
12.361.1005.2.066 -Manuten?ao do Fundo  Municipal  de Educagao
3.3.90.39.00 0utros Servieos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 0utros Servigos de Terceiros -Pessoa Fisica
Fonte de Recursos: 20 -MDE

15.  DA CONTRATA9AO
15.1.  Encerrado  o  procedimento  licitat6rio,  o  representante  legal  da  proposta  vencedora  sera
convocado para firmar o termo de contrato,  conforme minuta anexa ao presente edital;
15.1.1  -0  adjudicatario  devera  comprovar  a  manutengao  das  condi?6es  demonstradas  para
habilita?ao  para assinar o contrato;
15.1.2 -Caso o adjudicatario  nao apresente situagao  regular no ato da assinatura do  contrato,
ou  recuse-se  a  assina-lo,  sera  convocado  urn  dos  licitantes  remanescentes,  observada  a
ordem de classificagao,  para celebrar o contrato, sem prejuizo das sang6es cabfveis;
15.2   0 representante legal da proposta vencedora devera ass.inar o contrato, dentro do prazo
maximo  de  05  (cinco)  dias  tlteis  a  contar  do  recebimento  da  comunicagao  do  ordenador  de
despesa ou atrav6s de mensagens de e-mail;
15.3.    Qualquer   solicitagao    de   prorrogagao   de   prazo    para   assinatura   do    contrato    ou
instrumento  equivalente,  decorrente desta  licitagao,  sera analisada,  se  apresentada antes do
decurso do prazo previsto e devidamente fundamentada;
15.4. A Contratada sera a  tlnica  responsavel  para  com  seus empregados e auxiliares no que
com  cerne  ao  cumprimento  da  legislagao  trabalhista,  previdenciaria,  seguro  de  acidentes  do
trabalho  e  quaisquer  outros  encargos  previstos  em  lei,  em  especial  no  que  diz  respeito  as
normas  de  seguranga  e  medicina  do  trabalho  e  quaisquer  outros  encargos  previstos  em  lei,
sendo  que  o  seu  descumprimento  podera  motivar  a  paralisa?ao  dos  Servigos  por  parte  da
Contratante ou a rescisao contratual com aplicagao das sang6es cabiveis;
15.5. As despesas  com  a  presente contrata?ao  correrao a conta das dotag6es orgamentarias
previstas na  Lei  Orgamentaria Anual -2020;
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15.6.  Aplica-se  no  que  couberem,  as  disposi?6es  contidas  nos  art.  54  a  88  da  Lei  8.666/93,
independente  de transcri?ao.  Sobre  a  dura?ao  deste  contrato  aplica-se  o  disposto  no  art.  57
11,  desde que sejam  mantidas as condig6es vantajosas para a administraeao  ptlblica.

16.  DA EXEcueAO DO OBjETO  E  DA REscisAO
16.1.   0  objeto  devera  ser  executado  conforme  condi?6es  do  Termo  de  Referencia  e  os
constantes na pega contratual a ser firmada entre as partes;
16.2.   0   contratado   devera   atender   as   determinag6es   do   Termo   de   Referencia   e   Pega
Contratual  e estar preparado  para  a  realizaeao  dos  servigos,  ap6s o  recebimento  da  Nota de
Empenho;
16.3.  Fica  o  contratado  obrigado  a  realizar o  servigo  com  comprovada  qualidade,  obedecidas
as normas de padronizagao e qualifica?ao aplicaveis em cada caso;
16.4.  0  Contrato  estabelecera  clausula  segundo o qual  a  Contratante tera  o  direito  a  rescindir

mesmo nos seguintes casos:
Amigavelmente,  mediante pr6vio e mutuo acordo entre as partes,
Judicialmente,  nos termos da legislagao;
Unilateralmente  pela Contratante,  nos  casos  listados  nos incisos  I  a XIl  e Xvll  do Art.  78 da
n° 8.666/93,  em sua atual  redagao,  respeitadas as considerag6es atinentes aos incisos Xll

XVI I .

16.5   A   rescisao   do   Contrato   unilateralmente   pela   Contratante   acarretara   as   seguintes
consequencias,  sem  prej.uizo de outras sang6es,  previstas  na  legislagao em vigor,  bern como
neste  Edital:
16.6.   Assuneao   imediatas   do   objeto]   por   ato   pr6prio   da   Contratante,   lavrando-se   termo
circunstanciado;
16.7.  0  Contrato  sera  rescindido  tambem  no  caso  da  falencia,  de  recuperaeao  judicial  ou
extrajudicial  da  Contratada,  ou  em  virtude  de  qualquer  ato  que  impeea  a  continuidade  da
execu?ao das obras contratadas.

17. DOS ACRESCIMOS E SUPRESS6ES
17.1.  As  contrata?6es  poderao  sofrer  acr6scimos/redug6es  de  ate  25%   (vinte  e  cinco  por
cento) dos quantitativos contratados.

18.  DO CONTROLE  E  DAs ALTERAc6Es  DE  pREeos
18.1.   Durante  a  vigencia  do   contrato,   os   pre?os  serao  f.ixos  e   irreajustaveis,   exceto   nas
hip6teses decorrentes e devidamente  comprovadas,  nas situag6es  previstas  na  alinea "d"  do
inciso  11  do art.  65 da  Lei  n.  ° 8.666/93 ou de redugao dos pregos praticados no mercado.
18.2.  Mesmo  comprovada  a  ocorrencia  de  situagao  prevista  na  alinea  "d"  do  inciso  11  do  art.
65  da  Lei  n.  0  8.666/93,  a  Administragao,  se julgar  conveniente,  podera  optar  por  cancelar  o
contrato e iniciar outro processo  licitat6rio.
18.3   Comprovada  a  redugao  dos  pregos  praticados  no  mercado  nas  mesmas  condig6es  do
contratado,  e,  definido  o  novo  pre?o  maximo  a  ser  pago  pela  Administragao,  o  Proponente
registrado  sera  convocado  pela  Prefeitura  do  Municipio  de  Augustin6polisITO  para  a  devjda
altera?ao do valor contratado.

19. Disposle6Es FINAis
19.1. A presente I.icitaeao nao importa necessariamente em contratagao,  podendo a Prefeitura
do  Municipio  de  Augustin6polis/TO  revoga-la,  no  todo  ou  em  parte,  por raz6es  de  interesse
pulblico,  derivadas de fato superveniente comprovado,  ou  anulaHla  por ilegalidade,  de ofrcio  ou
por provoca?ao,  mediante ato escrito e fundamentado.
19.2.  0  proponente 6 responsavel  pela fidelidade e legitimidade das informae6es  prestadas e
dos   documentos   apresentados   em   qualquer   fase   da   licita?ao.   A   falsidade   de   qualquer
documento  apresentado  ou  a  inverdade  das  informae6es  nele  contidas  implicara  a  imediata
desclassifica?ao  do  proponente  que  o  tiver  apresentado,  ou,  caso  tenha  sido  o  vencedor,  a
rescisao do c-ontrato ou do pedido de compra,  sem  prejuizo das demais sang6es cabiveis.
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19.3.  E  facultado  a  Pregoeira,  ou  a  autoridade  a  ele  superior,  em  qualquer fase  da  licita?Sol
promover diligencias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo.
19.4.  Os  proponentes  intimados  para  prestar  quaisquer  esclarecimentos  adicionais  deverao
faze-lo no  prazo determinado  pela  Pregoeira,  sob a  pena de desclassificag5o/inabilita?ao.
19.5.   A   Pregoeira,   no   interesse   da   Administragao,   podera   relevar   omiss6es   puramente
formais  observadas  na  documenta?ao  e  proposta,  desde  que  nao  contrariem  a  legislaeao
vigente e  nao comprometam  a  lisura da  Licitagao.
19.6.   As   normas   que   disciplinam   este   Pregao   serao   sempre   interpretadas   em   favor   da
ampliagao  da  disputa  entre  os  proponentes,  desde  que  nao  comprometam  o  interesse  da
Administraeao,  a finalidade e a seguranga da contratagao.
19.7.  Os casos nao  previstos neste Edital serao decididos  pela  Pregoeira.
19.8.  A  participagao  do  proponente  nesta  licitagao  implica  em  aceita?ao  de  todos  os  termos
deste Edital.
19.9.  0  Foro  designado  para  julgamento  de  quaisquer  quest6es  judiciais  resultantes  deste
Edital sera  o da Comarca de Augustin6polis/TO.
19.10.  Demais disposi?6es deste edital encontram-se descritas  no Anexo  I  deste edital.

20.  DAS  INFORMACOES:
20.1.   Nao  serao  aceitas  alega?6es  de  nao  entendimento  ou  de  interpretagao  err6neo  das
condi?6es do  presente  Procedimento  Licitat6rio fixadas neste  Edital,  salvo  se manifestadas e
encaminhadas  ao  Departamento  de  Licitag6es,  por  escrito,  ate  05  (cinco)  dias  titeis  antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de Habilitagao e Propostas de Pregos (art.
41,  paragrafo primeiro);
20.2.  Maiores  informae6es  poderao  ser  obtidas junto  ao  Departamento  de  Licitag6es,  sito  a
Rua  Dom  Pedro  I,  n° 352 -Centro,  ou  pelo telefone (63)3456-1232,  em  horario de expediente.

Augustin6polis/TO,  04 de Margo de 2020.

LUCIARA FERNAN

'-;`

RUA DOM  PEDRO  I, 352,  CENTRO,  63  3456-1232,  CEP: 77.96o-ooo ~ CNPJ:  oo.237.2o6/oool-3o -AUGUSTINOPOLIS -TO



dif£#

ER;Ed£EiF|Ti'%uirNdi!jpsA:#8
#.;;I CPL

co,Vli ssAo  pERRANENme
DE uCIIA€to

ANEXO  I  -TERMO  DE  REFERENCIA

1.  DO OBJETO:
1.1.    Contratagao    de    profissionais    com    forma?ao    superior,    sendo    Medico    Veterinario,
Nutricionista,   Engenheiro  Civil  e  Arquiteto  para  atender  a  Prefeitura  e  Fundo  Municipal  de
Educac;ao  de Augustin6polis/TO.
1.2.  A  participa?ao  nesta  licitagao,   em  sendo  atraves  de  pessoa  juridica,   sera  restrita  as
Microempresas  (ME),   Empresas  de  Pequeno  Porte  (EPP)  e  Microempreendedor  Individual
(MEl),  legalmente  autorizados  a  atuarem  no  ramo  pertinente  ao  objeto  desta  licitagao,  que
atendam  a  todas  as  exigencias  contidas  neste  Edital  e  que  apresentem  a  documentaeao
solicitada  no  local,  dia e horario  informado no  preambulo deste  Edital.
1.4.  Nos  itens de  contratagao  cujo valor seja  de ate  R$  80.000,00  (oitenta  mil  reais);  somente
poderao  participar as empresas enquadradas nos termos da  Lei Complementar n°  123/2006 e
alterae6es   posteriores   como   MICROEMPRESAS   (ME)   e/ou   EMPRESA   DE   PEQUENO
PORTE   (EPP),   comprovadamente  do   ramo   correlacionado   ao   objeto  desta   licitagao,   que
satisfagam  as  condie6es  exigidas  no  presente  edital  e  seus  anexos,  parte  integrante  deste
edital.

Art.47.     Nas    contratag6es    publicas    da    administragao    direta    e    ind`ireta,
autarquica  e  fundacional,  federal,  estadual  e  municipal,  devefa  ser concedido
tratamento  diferenciado e simplificado  para  as  microempresas e  empresas  de
pequeno   porte   objetivando   a   promogao   do   desenvolvimento   econ6mico   e
social  no  ambito  municipal  e  regional,  a  ampliaeao  da  eficiencia  das  politicas

publicas e o incentivo a  inovacao tecnol6gica.

Art.  48.   Para  o  cumprimento  do  disposto  no  art.  47  desta  Lei  Complementar,
a administragao  publica:
I  -devera realizar processo  licitat6rio destinado exclusivamente a  participagao
de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  nos  itens  de  contratagao

EifeEfi-oo (o,tenta in,I rea,s), (Be±afag±a±auee!a
2.  DA JUSTIFICATIVA:
2.1.  A  Prefeitura  nao  disp6e  em  seu  quadro  de  servidores  profissionais  com  as  formag6es
pretendidas,  sendo  necessario  a  sua  imediata contratagao  para  atender a setor de  obras,  na
realizagao   dos   projetos   e   anteprojetos   tecnicos   e   arquitet6nicos,   basicos   e   executivos,
elaborados de acordo com  as  normas da ABNT e  legislag6es especificas a  mat6ria e,  ainda,
na  fiscalizagao  das  obras  publicas  em  execugao  no  municipio,  emitindo  pareceres  e  laudos
tecnicos e medi?6es  das obras em  andamento  e,  ainda,  alimentando  os sistemas  Plataforma
Mais   Brasil,   sanando   pendencias   no   sistema,   atrav6s   de   engenheiro   civil,   sendo   estes
profissionais,  arquiteto  e  engenheiro  civil,  devidamente  inscritos  nos  quadros  do  CAU/CREA-
TO e, sendo de outro estado,  que esteja com o devido visto do 6rgao Conselho desta regiao.
21.1.     Necessita-se    ainda    da    contratagao    de     Medico    Veterinario     para    que    sejam
providenciados  os  Laudos  de  Vistoria  dos  produtos  encaminhados  ao  Sistema  de  lnspegao
Municipal  e  de  uma  Nutricionista,  para  atender  ao  Programa  de  Merenda  Escolar,  realizando
o  cardapio  da  merenda  e  lanches  dos  alunos  atendidos  na  rede  municipal  de  ensino  e  nas
creches municipais`
2.2.   Portanto,  a  referida  contrataeao  se  justifica  ainda,   pela  necessidade  de  selecionar  os
interessados,  dentro dos padr6es de qualidade e parametros indispensaveis a boa assistencia
a  populagao.
2.3.    Os    profissionais    e    quantitativos    a    serem    contratados    mediante    este    processo
administrativo,  foram  embasados  na  solicitagao  feita  pelos  Secretarios  de Administragao,  de
Agricultura  e  a  Gestora  do  Fundo  Municipal  de  Educaeao  desta  municipalidade,  conforme
solicitagao juntada aos autos.
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3.  FUNDAMENTOS  LEGAIS.
3.1.    A    contrata?ao    dos    servi?os    destinados    ao    atendimento    da    demanda    solicitada,
constantes  neste termo,  encontram-se  amparado  pela  Lei  Federal  n°  10.520,  de  17  de julho
de  2002,  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  Decreto  7.892  de  23  de
Janeiro  de  2013,  Lei  Complementar  n°  147,  de 7  de Agosto  de  2014  e  subsidiariamente  pela
Lei  Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterag6es.

4.  DA DOTAeAO OReAMENTARiA:
4.1.  Os recursos or?amentarios para cobrir as despesas decorrentes desta  contratagao serao
os  especificos  consignados  no  orgamento  da  Prefeitura  Municipal  de Augustin6polis/TO,  nos
elementos de despesa e dotae6es orgamentarias abaixo descritas:

ORGAO:  03.05.00 -Secretaria  Mun.  Produ?ao e Desenvolvimento  Rural
UNIDADE:  03.05.01  -See.  Mun.  Agric.  Prod.  E  Desenvolvimento  Rural
20.122.0668.2.094 -Manutengao da Secretaria Mun.  Produgao e  Desenvolvimento  Rural
3.3.90.39.00 0utros Servigos cle Terceiros -Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 0utros Servigos de Terceiros -Pessoa  Fisica
Fonte de Recursos:  10 -Recursos Pr6prios

6RGAO: 03.09.00 -Secretaria de lnfraestrutura e Transporfe
UNIDADE:  03.09.01  -Sec.  Mun.  Desenv.  Urbano,  Servi?os e Transporte
26.782.1202.2.126 -Manutengao  Departamento de Obras
3.3.90.39.00 0utros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 0utros Servigos de Terceiros -Pessoa Fisica
Fonte de Recursos:  10 -Recursos Pr6prios

ORGAO:  07.15.00 -Fundo Municipal de Educagao  de Augustin6polis
UNIDADE..  07.15.01  -Fundo  Municipal  de  Educagao
12.361.1005.2.066 -Manutengao do  Fundo  Municipal de Educa?ao
3.3.90`39.00 0utros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica
3.3.90.36.00  0utros Servi?os de Terceiros r  Pessoa  Ffsica
Fonte de Recursos: 20 - MDE

5. DEFINieAO DAs EspEclFicAc6Es E QUANTIDADEs.
5.1  As  especifica?6es  dos  servieos foram  realizadas  por t6cnicos  desta  Prefeitura  Municipal,
atraves de suas  respectivas secretarias,  e  estao definidas  de forma  clara,  concisa e objetiva,
conforme  planilha  abaixo:

Item Descrigao Unid. Quant.
Periodo/Ivles C/H

Valores M6dios/Mensal
V.  Unit.4.500,00 V. Total

010203104 Enaenheiro CivilArquitetoMedicoVeterinario Serv. 01 09 S/CH
Serv. 01 09 S/CH 5.500,00

Serv. 01 09 20h/s 2.000,00

Nutr'icionista Serv. 01 09 20h/s 1.700,00

6. OBRiGAe6Es  DA CONTRATADA
6.1.  Cumprir fielmente  as exigencias do  Edital,  de  modo que  os servi?os sejam  prestados de
acordo com este Anexo,  sob pena de multa de 30%  (trinta por cento) do valor da contratagao.
6.2.   Responsabilizar-se  por  todas  as  obriga?6es  e  encargos  decorrentes  das  relae6es  de
trabalho  com  os  profissionais  contratados,  previstos  na  legislagao  vigente,  sejam  de  ambito
trabalhista,   previdenciario,   social,   securitarios,   bern  como  com   as  taxas,   impostos,  frete  e
quaisquer outros que incidam  ou venham  a incidir sobre o objeto do contrato.
6.3.  Indenizar o  Municipio de Augustin6polis/TO  por todo e qualquer dano decorrente,  direta e
indiretamente, da execueao do contrato.
6 4.  Cumprir os prazos  previstos  neste Edital.
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6.5.  Manter-se  durante toda  a  execueao  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obriga?6es
por  ela  assumidas,  com todas  as  condig6es  de  habilitacao  e  qualificaeao  exigidas  na  Lei  no.
8.666/93 e no presente Edital.
6.6,     Responsabilizar-se    pela    qualidade    da    prestagao    do    servigo,     sendo    que    esta
responsabilidade  subsistira,  na  forma  da  Lei,  enquanto  perdurar  a  vigencia  contratual,  salvo
quando,  comprovadamente,  houver  negligencia,  acidente  ou  descumprimento  de  obriga?6es
por parte da contratante.
6.7.  Emitir os documentos fiscais referentes a prestaeao do servieo efetuado.

7. OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE
7.1.  Notificar a  Contratada  sobre qualquer irregularidade encontrada  na  prestagao  do  servigo,
fixando-lhe,  quando  nao pactuado,  prazo  para corrigi-la.
7.2.  Efetuar os pagamentos devidos a Contratada nas condig6es estabelecidas.
7.3.  Fiscalizar a  execugao  do  Contrato,  o  que  nao  fara  cessar ou  diminuir a  responsabilidade
da   Contratada   pelo   perfeito   cumprimento  das  obrigag6es  estipuladas,   nem   por  quaisquer
danos,  inclusive quanto a terceiros,  ou  por irregularidades constatadas.
7.4.    Rejeitar   todo    ou    em    parte,    a    prestagao    do    servi?o    de    rna    qualidade    e    em
desconformidade com as especifica?6es deste Edital.
7.5.  Efetuar o desconto de lmposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza,  incidente na
fonte,  sobre rendimentos pagos a qualquer titulo  (CRFB/1988,  artigo  158,I).

8.  DA FISCALIZACAO
8.1.   A   Prefeitura   Municipal   de  Augustin6polis/TO,   atraves   do   Secretario   de   lnfraestrutura,
Agricultura   e   Gestor   do    Fundo   Municipal   de   Educagao,    exercerao   a   fiscalizagao   dos
respectivos  contratos,   e  registrarao  todas  as  ocorrencias  e  as  deficiencias  verif.icadas  em
relat6rio,  cuja c6pia sera encaminhada a CONTRATADA,  objetivando a imediata corre?ao das
irregularidades apontadas.
8.2. As exigencias e a atuagao da fiscalizagao  pela  Prefeitura Municlpal  de Augustin6polis/TO,
em  nada  restringe  a  responsabilidade,  unica,  integral  e  exclusiva  da  CONTRATADA,  no que
concerne a execugao do objeto do contrato.

9.  DA EXEcueAO E ENTREGA
9.1.  0  presente contrato tera vigencia  a  partir da data de sua assinatura ate 31  de  Dezembro
de 2020.
9.2, A Prefeitura Municipal de Augustin6polisITO,  atrav6s dos 6rgaos contratantes,  reserva-se
o   dire.ito   de   nao   permitir   a   prestagao   de   servi?o   em   desacordo   com   o   previsto   neste
instrumento  convocat6rio,  podendo  cancelar  o  contrato  e  aplicar  o  disposto  da  Lei  Federal
10.520/063 e  no que couber a  Lei  Federal  n° 8.666/93.

9.3.  DESENVOLVIMENTOS  DAS ATIVIDADES
9.3.1.  A  prestagao  dos servigos,  objeto  do  presente  certame,  serao  realizados  nos  setc)res e
unidades   ora   descritos   neste   termo   e   serao   desenvolvidos   em   conformidade   com   as
atribui?6es determinadas em lei e na pega contratual de cada profissional ora contratado.
9.3.2.  0 servigo sera prestado conforme horarios estabelecidos na descrigao de cada item;
9.3.3.   Os   materials   e   equipamentos   necessarios   ao   atendimento   serao   fornecidos   pela
Secretaria  Municipal  do 6rgao  contratante;
9.3.4.  0 transporte do  prestador do  servi?o  ate  o  local  de trabalho  sera  de  responsabilidade
do  pr6prio  contratado.
9.3.5. 0  prestador de servigo somente sera remunerado pelo trabalho efetivamente realizado.
9.3.6.  0  contrato  tera  duraeao  ate  31/12/2020.  Havendo  acordo  entre  as  partes,  o  contrato
podera  ser prorrogado,  ate  o  limite de  60  meses,  nos termos  do  art.  57  da  Lei  n.°8.666/93 e
suas   altera?6es   posteriores,   corrigido   pelo   lGPM/FGV,   mediante   acordo   previo   entre   as
partes.

10.  DAS  CONDIG6ES  DE  PAGAIVIENTO
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10.1.    Os    pagamentos    serao    feitos    pela    Secretaria    Municipal    de    Finan?as    mediante
apresentaeao, aceita?ao e atesto do responsavel pelo recebimento do objeto.
10.2. A Contratada devera prestar os servigos conforme este Edital e seus Anexos.
10.3.   A   nota   fiscal   ou   recibo   correspondentes,   devera   ser   entregue   pela   Contratada,
diretamente  ao  6rgao  contratante,  que  somente  atestara  a  entrega  do  objeto  e  liberara  a
referida nota fiscal ou  recibo  para pagamento,  quando cumpridas,  pela CONTRATADA, todas
as condi?6es pactuadas.
10.4.   Havendo   erro   na   nota   fiscal/recibo   ou   circunstancia   que   impega   a   liquidagao   da
despesa,  aquela sera devolvida a CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o
pagamento   ficara   pendente   ate   que   aquela   providencie   as   medidas   saneadoras.   Nesta
hip6tese,    o    prazo   para    pagamento    iniciar-se-a   ap6s   a    regularizagao   da   situa?ao    ou
reapresentagao do documento fiscal,  nao acarretando qualquer Onus para a CONTRATANTE.
10.5.  Mensalmente,  o  PRESTADOR  DO  SERvleo  emitira  a  nota  fiscal/recibo,  entregando
toda a documentagao para fins de conferencia,  liquidaeao e pagamento.
10.6.  Todo  pagamento  que  vier  a  ser  cons.iderado  contratualmente  indevido  sera  objeto  de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.

1 1 . cONDie6Es GERAls
11.1.  0  Municipio  de  Augustin6polis/TO  reserva  para  si  o  direito  de  nao  aceitar  a  prestagao
de  servi?o  em   desacordo  com  o  previsto  neste  Termo,   ou  em  desconformidade  com  as
normas  legais  ou  tecnicas  pert.inentes  ao  seu  objeto,   podendo  rescindir  a  contratagao  nos
termos  do  previsto  nos  artigos  77  e  seguintes  da  Lei  8.666/93,  sem  prejuizo  das  sanc6es
previstas.
11.2.   Qualquer  tolerancia   por   parte   do   Municipio   de  Augustin6polisITO,   no   que  tange  ao
cumprimento  das  obrigae6es  ora  assumidas  pela  Contratada,   nao  importara,   em   hip6tese
alguma,  em  alteragao  contratual,  novagao,  transagao  ou  perdao,  permanecendo  em  pleno
vigor  todas   as   condig6es   do   ajuste   e   podendo   o   Municipio   exigir  o   seu   cumprimento   a
qualquer tempo.
11.3.  A Contratada,  por si,  assume  inteira  responsabilidade  por quaisquer danos  ou  prejuizos
causados,  direta  ou  indiretamente,  ao  Municipio  de  Augustin6polis/TO,  seus  servidores  ou
terceiros  produzidos  em  decorrencia  da  execugao  do  objeto  contratado,  ou  da  omissao  em
executa-lo,  resguardando-se ao  Municipio  o direito de  regresso  na  hip6tese de ser compelido
a responder por tais danos ou prejuizos.
11.5. A prestagao do servi?o dar-se-a,  conforme especifica?6es neste Anexo.
11.5.1.   A   licitante   comprometer-se-a   dar   total   garantia   quanto   a   qualidade   dos   servigos

prestados;
11.5.2.  0 envio da Ordem  de Servigos a Contratada  podera ser efetivado via fax ou qualquer
outro meio  de comunicagao habil.

12.  PENALIDADES  E  RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12  1. A Iicitante que descumprir quaisquer das clausulas ou  condig6es da  licita?ao para a qual
se sagrou vencedora ficara sujeita,  garantida a previa defesa,  as penalidades previstas no art.
7.° da  Lei  n.a  10.520/02,  bern  como  nos art.  86 e 87 da  Lei  n.a 8.666/93, quais sejam:
a)  multa  de  mora  de  0,3%  (tres  decimos  por  cento),  por  dia  de  atraso  injustificado,  sobre  o
valor total  contratado,  acrescido de juros de  1%  (urn por cento)  ao mss pela  permanencia  do
atraso  ou fragao equivalente,  recolhida  no  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias corrido,  uma vez
comunicada oficialmente;
12.2.  Pela  inexecueao  total  ou  parcial  do  contrato  a Administragao  podera,  garantida  a  pr5via
defesa,  aplicar, tamb6m, as seguintes sane6es:
a)  advertencia;
b)  multa  de  at610%  (dez  por cento)  sobre do valor contratado,  recolhida  no  prazo  maximo de
15  (quinze)  dias corrido,  uma vez comunicada oficialmente;
c)   suspensao   temporaria   de   participagao   em   licitagao   e   impedimento   de   contratar   com
Prefeitura  do  Municipio de Augustin6polis/TO,  por prazo  nao superior a  05  (cinco) anos;ic|p|o oeAugustlrlopulls/ Iu, pul  Hld£_u "a:fl:== UU \U"I-V' a"V-I         gf
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d)  declaraeao de inidoneidade para  licitar ou  contratar com  a Administragao  Ptlblica,  enquanto
perdurarem  os  motivos determinantes da  puni?ao  ou  ate que seja  promovida  sua  reabilitagao
perante a  pr6pria autoridade que aplicou  a  penalidade.
12.3.    Ap6s    a   aplicaeao   de   qualquer   penalidade   prevista    neste    Capitulo,    realizar-se-a
comunicagao  escrita  a  empresa  e  publicagao  no  C)rgao  de  lmprensa  Oficial  (excluidas  as
penalidades de advertencia e multa de mora).

12.4.  DEFESA PREVIA
12.4.1.  Da  aplica?ao  das  penas definidas  neste Capitulo,  cabera  a  defesa  previa  no  prazo de
05  (cinco)  dias  uteis  da  intimagao  da  intengao  de  punir,   salvo  no  caso  de  declaragao  de
inidoneidade,  quando o citado  prazo sera de  10(dez)  dias da abertura de vista.

12.5.  RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.5.1   Da  aplica?ao  das  penas  definidas  nos  itens  acima,  exceto  na  hip6tese  de  declara?ao
de  inidoneidade,  cabers  recurso,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  tlteis  da  intimagao  do  ato,  a
Prefeita  Municipal  de  Augustin6polis/TO,  por  interm6dio  da  autoridade  que  praticou  o  ato,  o
qual  podera  reconsiderar  sua  decisao  ou  nesse  mesmo  prazo  encaminha-lo  devidamente
informado  para  apreciagao  e  decisao,  dentro  do  prazo  de  05  (cinco)  dias  tlteis  contado  do
recebimento do recurso.

12.6.  DESCONTO  DO VALOR DA MULTA
12.6.1  As  multas  deverao  ser depositadas e  comprovadas junto  a  Prefeitura do  Municipio de
Augustin6polis/TO,  no  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  a  contar  da  comunicaeao
oficial da aplicagao da penalidade.
12.7.   Se   o   valor   da   multa   nao   for   depositado   no   prazo   acima,   sera   automaticamente
descontado  das  parcelas  subsequentes  de  prego  a  que  a  CONTRATADA  vier  a  fazer  jus,
acrescido   de   juros   morat6rios   de   1%    (urn   por   cento)   ao   mss.    Caso   os   creditos   da
CONTRATADA sejam  insuficientes,  a  multa sera cobrada judicialmente.

13.  DA ESTllvIATIVA DE  CUSTO
13.1    0  valor  da  contratagao  foi   definido   com   base  em   comparagao  de   remuneracao  da
mesma  prestagao  de  servigo  da  regiao,  conforme  cola?6es  e  Lei  Municipal  n°  710/2019  em
anexo.

Augustin6polis/TO,  04 de Margo de 2020.

PAULO ESSE DA SILVA RAMOS
Secretar.io  Municipal de Administraeao

FRANCINILDO QUEIROZ DO  NASCIIVIENTO
Secretario Municipal de Agricultura,  Produgao e Desenvolvimento  Rural

RENATA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
Secretaria  Municipal  de Educagao

Gestora do FME

RUA  DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO,  63  3456-1232,  CEP:  77.96o-ooo -CNPJ: oo.237.2o6/oool-3o -AUGuSTINOPOLIS I TO



£R;Ed£Ef9§5imeupN6&Iap§A:¥a S.Sif::?:..::`::.=i.T=.+         _-_EN=£
CPL
COMISSA0  PERMANENTE
DE  LICIIACAO

ANEXO  11

DECLARAeAO INExlsTENclA DE  FATOs iMPEDITivos
(Exigida pelo §2° do art. 32 da Lei  n°8.666/93)

(Nome     da      empresa/pessoa     fisica)
CNPJ/CPF no                                                            sediada                  (enderego                  completo)

declara,   sob   as   penas   da   lei,   que   ate   esta   data
itivos  para  sua  habilita?ao  no  Processo  Licitat6rio  N°  xx/2020  -  Pregao

Presencial       n°       xx/2020,       promovido       pela       PREFEITURA       DO       MUNIcipIO       DE
AUGUSTINOPOLISITO,  c.iente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

inexistem  fatos  imped

Cidade, de 2020.

(Nome e CPF do declarante)

ANEXO  11

DECLARAeAO iNExisTENciA DE FATOs iMPEDiTlvos PARA "ME» Ou  "Eppw
(Exigida pelo §2° do art. 32 da Lei  n°8.666/93)

(Nome   da   empresa)   "ME"   ou   "EPP"
sediada   (enderego   completo)CNPJ   no

declara,   sob   as   penas   da   lei,   que   ate esta   data   inexistem   fatos   impeditivos   para   sua
habilita?ao  no  Processo  Licitat6rio .N° xx/2020 -  Pregao  Presencial  n° xx/2020,  promovido pela
PREFEITURA DO  MUNIcipIO  DE AUGUSTIN6POLISITO,  nos termos da  Lei  Complementar
N° 123/2006,  ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Cidade, de 2020.

(Nome e CPF do declarante)
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ANEXO  Ill

DECLARACAO
MODELO  "A":  EMPREGADOR PESSOA JURiDICA

(Nome da empresa/pessoa fisica)
no    CNPJ/CPF    no

inscrita

por    intermedio    de    seu    representante    legal    o(a)
portador(a)            da           Carteira            de            ldentidade            n°

e  do  CPF DECLARA,  para fins  do  disposto
no  inciso  V  do  art.  27  da  Lei  8.666,  de  21  de junho  de  1993,  acrescido  pela  Lei  9.854,  de  27
de outubro  de  1999,  que nao emprega  menor de dezoito anos em trabalho  noturno,  perigoso
ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos,  na condigao de aprendiz (  ).

Cidade, de 2020.

(nome e CPF do declarante)

--i..:..i
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ANEXO  IV

DECLARACAO  DE  MICRO  EMPRESA OU
EMPRESA DE  PEQUENO PORTE

Para   fins   de    participagao    no    Processo    Licitat6rio    N°   xx/2020    -    Pregao
Presencial  n° xx/2020

sediada  (enderego  completo)
(Nome da empresa)  "ME"  ou "EPP",  CNPJ  n°

declara,  sob
as  penas  da  lei  que  e  (Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte,  conforme  o  Caso),  na
forma de Lei  complementar n°  123/2006.

Cidade, de 2020.

(nome e CPF do declarante)
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ANEXO V
DECLARAeAO  DE  iDONEiDADE

(Nome da empresa/pessoa fisica)
no  CNPJ/CpF  no com  endere?o  na  Rua/Av.

inscrita
no. . _ .

Bairro  .........,  na  cidade  de  ........,  DECLARA  para  fins  de  direito,  na  qualidade
de   proponente   da   licitagao   instalada   pela   Prefeitura   Municipal,    na   Modalidade   Pregao
Presencial,   de  n°  xx/2020,   que  nao  fomos  declarados  inid6neos  para  licitar  com  o  Poder
Pdblico,  em qualquer de suas esferas.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Cidade, de 2020.

(nome e CPF do declarante)

.`=--:..`.`.
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ANEXO VI

DECLARAe4O  DE QUE NAO EMPREGA FUNcioNARio puBLico

(Nome   da   empresa)
com  enderego na Rua/Av

inscrita   no   CNPJ
n°.`......,Bairro.....

na  cidade  de  .` .....,   DECLARA  para  fins  de  participagao  na  licitaeao  instalada

pela  Prefeitura  Municipal,  na  Modalidade  Pregao  Presencial,  de  n°  xx/2020,  que  nao  possui
em  seu  quadro  funcional,  servidores  publicos  ocupando  cargos  de  gerencia.  Estando  ciente
de todas as implicag6es legais originarias da presente declaragao.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Cidade, de 2020.

(nome e CPF do declarante)

rfEL--
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ANEXO  VII

DECLARAeAO DE CUMPRIMENTO AOs REQuislTOs DE HABiLiTACAO

(Nome da  empresa/pessoa fisica)
no  CNPJ/CPF  no com  endereeo  na  Rua/Av

inscrita
no.....

Bairro   .......,   na   cidade   de   .......,   DECLARA   para   fins   de   participagao   em
licitagao  instalada  pela  Prefeitura  Municipal,  na  Modalidade  Pregao  Presencial,  de  n° xx/2020,
que cumpre  plenamente todos os requisitos de habilita?ao de  acordo com  o edital de  Pregao
Presencial  n° xx/2020.  Estando ciente de todas as  implicag6es originarias do  presente ato.

Por ser verdade, f.irmamos a presente.

Cidade, de 2020.

(nome e CPF do declarante)

.i  .`..  :.`.   .
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ANEXO VllI

DECLARA9AO DE cONHEciMENTO  DAs OBR[GAe6Es

(Nome da empresa/pessoa fisica)
no   CNPJ/CpF   no

inscrita

em   atendimento   ao   Edital   de   Pregao   Presencial   n°
xx/2020,  DECLARA:

a)    Ter tomado  conhecimento  de todas  as  informag6es  para  o  perfeito  cumprimento  das
obrigag6es   objeto   da   licitagao,   seja   por   meio   da   analise   e   exame   da   proposta
documenta?ao  integrante  do  edital,  bern como  por  meio  de informag6es  na  Prefeitura
Municipal  de Augustin6polis/TO;

b)    Que   o   prego   ofertado   contempla   todas   as   obrigag6es   decorrentes  desse   pregao

presencial, tendo perfeito conhecimento das condie6es para sua execugao;
c)    Estar   de   acordo   com   todas   as   condig6es   mencionadas   na   Proposta   Comercial

constante do  Edital  e Minuta Contratual;

d)    Que  nenhum  de  seus  dirigentes,  gerentes,  acionistas  ou  detentores  de  mais  de  5%

(cinco  por  cento)  do  capital  com  direito  a  voto,  ou  controlador,  responsaveis  t6cnicos,
funcionarios  ou  eventuais  subcontratados  sao  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de
Augustin6polis/TO;

e)    Que  ace.ita  integralmente  os termos  e  as  condig6es  da  presente  licitagao]  bern como
as   disposig6es   contidas   na   Lei   Federal   n°   8.666/93,   suas   alterag6es   e   demais
disposig6es  legais.

Por ser verdade, firmamos a presente.

C',dade, de 2020.

(Nome e CPF do declarante)

:.-.;::...
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ANEXO  IX
MINUTA DO CONTRATO  DO  PROFISSIONAL  ENGENHEIRO  CIVIL

CONTRATO  N° XX/XXXX

Contrato    que    entre    si    celebram,     na    forma    e
condig6es  seguintes,  de  urn  lado,  como  contratante,
a   Prefeitura   Municipal   de   Augustin6polis/TO   e   de
outro,  como contratada

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AUGUSTINOPOLIS,  Estado  do  Tocantins,  pessoa juridica
de direito  publico,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  00.237.206/0001-30,  situada  na  Rua  Dom  Pedro
I,  352,  Centro,  Augustin6polis/TO,  neste  ato  representada  pelo  Prefeito  Municipal  ,  Sr.  JULIO
DA SILVA OLIVEIRA,  brasileiro,  casado,  portador do  RG  n° 222.670,  Orgao  Emissor SSP-TO
e     CPF     n°     523.310.403r20,      residente     nesta     cidade,      doravante     denominado     de
CONTRATANTE,  e,  de  outro  lado  XXXXXXXXXXXX,  XXXXXX,  Engenheiro  Civil,  inscrito  no
Conselho  Regional  de  Engenharia  e Agronomia  LCREA-XX  sob  n°  XXXX,  portador do  RG  n°
XXXXXXX   e   CPF   n°   XXXXX,    residente   e   domiciliado   na   XXXXX,    n°   XXXX,   XXXXX,

goxnirxa%Xd:lps::€+efg%eDEd%nE°RmJn;8°s:eed:a:t¥TaEACTfuDs:,'asrees::VnedT?6f:rsmsaergu:nt%rsesente

CLAUSULA PRIIVIEIRA -DO  FUNDAMENTO  LEGAL
1.1.     Processo     Licitat6rio     n°    XX/XX,     modalidade     Pregao     Presencial,     n°    XX/XX,     em
conformidade com  a  Lei  Federal  n° 8.666/93 c/c os termos da Lei  Federal n°  10.520/2002.

CLAUSULA SEGUNDA -DO 0BJETO
2.1.    0    CONTRATADO   obriga-se   a    prestar   servigos   de    Engenheira    responsavel   pela
fiscalizagao  das  obras  em  execu?ao  no  Municipio  de  Augustin6polis/TO,  emitindo  pareceres
t6cnicos,   laudos  t6cnicos,   realizando  medi?6es  de  andamento  das  obras,   alimentagao  do
sistema de convenios - SICONV,  Plataforma  Mais  Brasil,  inclusive  sanando  pendencias,  que
por ventura ocorrerem, dentre outras fun?6es de seu cunho profissional.
Paragrafo  Unico  -  E  de  responsabilidade  do  CONTRATADO  o  acompanhamento  das  obras
do  Municipio,  a  realizagao  de  medig6es  e  emissao  de  laudos  de  comprova?ao  dos  servigos
executados,  a emissao de pareceres aos 6rgaos de controle inferno e externo,  realizagao dos
demais servigos  necessarlos  para  alicergar as tomadas de  decis6es dos  gestores,  dentro  de
sua  atividade profissional.

CLAUSULA TERCEIRA -DOS VALORES
Pela  prestagao dos servigos acertados,  a CONTRATANTE pagara ao  CONTRATADO o valor
global  de  RS xxxx  (xxxx),  pagos em  09  (nove)  parcelas  no valor de  RS  xxxx  (xxxx),  pagos  ate
o  10° (decimo) dia do mss subsequente,  assim como as despesas realizadas com viagens.

CLAUSULA QUARTA -DA VIGENCIA
4.1   0 presente contrato tera sua vigencia ate 31/12/2020,  a partir de sua assinatura,  podendo
ser  prorrogado  pelo  prazo  maximo  definido  no  Art.  57,  IV  da  Lei  8.666,  de  21   de  Junho  de
1993,

Art  57.   A   duraeao   dos   contratos   regidos   por   esta   Lei   ficafa   adstrita   a
vigencia dos respectivos creditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:
u -a   prestagao   de  servieos  a  serem   executados  de  forma  cont[nua,   que
poderao  ter a  sua  duraeao  prorrogada  por iguais  e  sucessivos  perrodos  com
vistas    a    obtengao    de    pregos    e    condig6es    mais    vantajosas    para    a
admin'istragao,  limitada a sessenta  meses.

CLAUSULA QUARTA -DA DOTACAO OR9AMENTARIA

RUA  DOM  PEDRO  I, 352,  CENTRO,  63  3456-1232,  CEP: 77.96o-ooo  -CNPJ:  oo.237.2o6/oool~3o -AUGUSTINOPOLIS -TO



rfeftife

£R;E%EigELfa'§SupNd£!jpsA:E3

`-......:
CPL
COMISSA0  PERMANENTE
DE LIcfrActo

4.1.   As   despesas   decorrentes   do   contrato   serao   levadas   a   seguinte   conta   da   dota?ao
orgamentaria:

6RGAO:  03.09.00 -Secretaria de  lnfraestrutura e Transporte
UNIDADE:  03.09.01  -See.  Mun.  Desenv.  Urbano,  Servieos e Transporte
26.782.1202.2.126 -Manutengao  Departamento de Obras
3.3.90.39.00 0utros Servieos de Terceiros -Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 0utros Servigos de Terceiros -Pessoa Fisica
Fonte de Recursos:  10 -Recursos Pr6prios

Paragrafo   tlnico:   Para   os  exercicios  subsequentes,   as   despesas   correrao   a   conta   dos
orgamentos respectivos,  em conformidade com o OReAMENTO VIGENTE NA EPOCA.

CLAUSULA QUINTA -DOS TRIBUTOS
5.1.   A   CONTRATANTE   obriga-se   a   efetuar   a   reteneao   dos   tributos   incidentes   sobre   a
remuneraeao  dos  servigos,  bern  como  o  seu  recolhimento  nos  prazos  legais,  cabendo  ao
CONTRATADO os Onus das obrigag6es legais decorrentes.

CLAUSULA SEXTA -DAS SAN96ES
6.1.  Pela  inexecueao  parcial  ou total  do objeto desta  licita?ao,  o Gestor podera  aplicar sempre
por escrito, garantida a pr6via defesa,  a ser exercida no prazo maximo de 05 (cinco) dias tlteis
da   notificagao,   as   seguintes   sang6es   previstas   nos  termos   do   artigo   87   da   Lei   Federal
8.666/93:
a)  advertencia;
b)  multa;
c)  suspensao  temporaria  do  direito  de  licitar  e  impedimento  temporario  para  contratar  com  a
AdministraGao por urn  prazo  nao superior a 02  (dois)  anos;
d)  declaragao  de  inidoneidade  para  licitar e  contratar com  a Administragao  Pdblica,  enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punigao,  ou  ate  que seja  promovida  a  reabilita?ao,
perante a  pr6pria  autoridade que aplicou a penalidade.
6.1.2.   As   multas  serao,   em   cada  caso,   graduadas   pela  Administragao,   de  acordo  com   a
gravidade da  infragao,  observado os seguintes limites maximos:
a)  0,3%  (tres d6cimos por cento)  por dia,  ate o 30°  (trigesimo)  dia de atraso,  calculada sobre o
valor do  material  nao entregue;
b)  20%  (vinte por cento),  calculada sobre o valor do  material nao entregue,  no caso de atraso
superior a 30 (trinta)  dias.
6.1.3.  0  recolhimento da  multa devera  ser feito  atrav6s de guia  pr6pria,  a  Prefeitura  Municipal
de Augustin6polis/TO,  no  prazo de 05 (cinco)  dias dteis a contar da data de sua exigibilidade;
61.4.  A multa  a que alude o subitem  6.1.2  nao  impede que a  Prefeitura de Augustin6polisITO
rescinda unilateralmente o Contrato e aplique outras sang6es previstas no Contrato;
6.1.5.   Incorrera  tamb6m  em  penalidade  o  adjudicatario  que,   sem  justo  motivo  aceito  pela
Administraeao,  atrasar a assinatura do contrato;
6.1.6.    A    licitante,    adjudicataria    ou    contratada    que    deixar   de   entregar   ou    apresentar
documentagao  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da  execugao  de  seu
objeto,  nao  mantiver a  proposta,  falhar ou fraudar na  execugao do  contrato,  comportar-se de
modo  inid6neo ou  cometer fraude fiscal,  garantida  pr6via e  ampla defesa,  ficara  impedida de
licitar e contratar com o Municipio de Augustin6polis/TO pelo prazo de ate cinco anos e, se for
o  caso,  sera  descredenciado  no  "Cadastro  de  Fornecedores"  por  igual  periodo,  sem  prejuizo
da aeao penal correspondente na forma da lei;
6.1.7.  A  multa,  eventualmente  imposta  a  contratada,  sera  automaticamente  descontada  da
fatura  a  que  fizer jus,  acrescida  de juros  morat6rios  de  1%  (urn  por  cento)  ao  mss.  Caso  a
contratada  nao tenha nenhum valor a  receber desta  Prefeitura Municipal,  ser-Ihe-a concedido
o  prazo  de  5  (cinco)  dias  tlteis,   contados  de  sua  intimagao,   para  efetuar  o  pagamento  da
multa. Ap6s esse prazo,  nao  sendo  efetuado  o  pagamento,  seus dados serao encaminhados
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ao  Orgao  competente  para  que  seja  inscrita  na  divida  ativa  do  Municipio,  podendo,  ainda  a
Administragao proceder a cobran?a judicial da  multa.
6.2.    Ap6s    o    devido    processo    administrativo,    conforme    disposto    no    edital,    as    multas
pecuniarias  previstas  neste  lnstrumento  serao  descontadas  de qualquer cr6dito  existente  na
Prefeitura  Municipal  em  favor  do  CONTRATADO,  ou  cobradas judicialmente,  na  inexistencia
deste.
6.3.  As  partes se  submeterao  ainda  as demais  sang6es  impostas  nos  artigos  86  a  88 da  Lei
Federal  n° 8.666/93,  alterada e consolidada e no instrumento convocat6rio.

CLAUSULA SETIMA -DA GESTAO E FISCALICAO  DO CONTRATO
7.1.  A  fiscalizagao  da  contrata?ao   competira  dirimir  as  ddvidas  que  surgirem   no  curso  da
execugao do  contrato,  e de tudo clara ciencia  a Administragao,  que sera  exercida  por VALTEI
PEREIRA  SALES,   Secretario   Municipal   de   lnfraestrutura  e  Transportes,   a  qualquer  hora,
dentro dos  padr6es determinados pela  Lei  Federal  n°.  8.666/93 e posteriores altera?6es.
7.2.   A  fiscalizagao   de   que  trata   este   item   nao   exclui   nem   reduz   a   responsabilidade   da
contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeig6es   t6cnicas,   vicios   redibit6rios,    ou   emprego   de   servigos   inadequados   ou   de
qualidade    inferior,     e,     na    ocorrencia    desta]     nao    implica    em    corresponsabilidade    da
Administracao  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de  conformidade  com  o  art.   70  da  Lei  n°
8.666,  de  1993.
7.3.  0  fiscal  do  contrato  anotara  em   registro  pr6prio  todas  as  ocorrencias  relacionadas  a
execugao   do   contrato,   indicando   dia,   mss   e   ano,   bern   como   o   nome   dos   funcionarios
eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que for  necessario  a  regulariza?ao  das  faltas  ou
defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  a  autoridade  competente  para  as
providencias  cabiveis.
7.4.   A   gestao   contratual    sera   de   responsabilidade   do   Sr.   VALTEI    PEREIRA   SALES,
Secretaria  Municipal  de  lnfraestrutura  e  Transportes,  a  qualquer  hora,  dentro  dos  padr6es
determinados pela  Lei  Federal  n°.  8.666/93 e posteriores alterag6es.

CLAUSULA OITAVA -DA RESCISAO
8.1.   A   inexecueao   total   ou   parcial   do   presente   contrato   enseja   a   sua   rescisao,   com   as
consequencias contratuais previstas em  lei e no edital.
8.2.  A16m  de  aplicagao  das  multas ja  previstas,  o  presente  contrato ficara  rescindido  de  pleno
direito,    independentemente   de   notificagao   judicial   ou   extrajudicial,   sem   que   assista   ao
CONTRATADO  o  direito  de  reclamar  indeniza?6es  relativas  as  despesas  decorrentes  de
encargos  provenientes  da  sua  execugao,  ocorrendo  quaisquer  infrag6es  as  suas  clausulas e
condig6es  ou  nas  hip6teses  previstas  na  legislagao,   na  forma  dos  artigos  77  a  80  da  Lei
Federal  n° 8.666/93.

•      CLAUSULANONA-DOFORO

9.1.   Fica  eleito   o   Foro  da   Comarca  de  Augustin6polis/TO,   para  dirimir  eventuais  dt]vidas,
renunciando-se a qualquer outro,  por mais  privilegiado que seja.

E,  por  estarem  acordados  as  partes  firmam  a  presente  instrumento  contratual  em  03  (tres)
vias,  para que possa produzir os efeitos legais e juridicos.

Augustin6polis/TO,  aos xx dias do  mss de xx de xxxx.
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JOLIO  DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Contratante

Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome Completo
CPF  N.0

2-
Nome Completo
CPF  N.0

RUA DOM  PEDRO  I, 352,  CENTRO,  63  34561232, CEP:  77.96o-ooo -CNPJ:  oo.237.2o6/oool~30 -AUGUSTINOPOLIS -TO



&!fty
Eslado do TQcanllns

fifrE£Ei#N%up%iirsA:38
`^.

GPL
COMISSAO  PERMANENIE
DE  LICIIACAO

IvllNUTA DO  CONTRATO  DO  PROFISSIONAL ARQUITETO
CONTRATO  N° XX/XX.

Contrato    que    entre    si    celebram,     na    forma    e
condig6es  seguintes,  de  urn  lado,  como  contratante,
a   Prefeitura   Municipal   de   Augustin6polisITO   e   de
outro,  como contratado

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AUGUSTINOPOLIS,  Estado  do  Tocantins,  pessoa juridica
de direito  pLlblico,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n° 00.237.206/0001-30,  situada  na  Rua  Dom  Pedro
I,  352,  Centro,  Augustin6polis/TO,  neste ato  representada  pelo  Prefeito  Municipal  ,  Sr.  JOLIO
DA SILVA OLIVEIRA,  brasileiro,  casado,  portador do RG  n° 222.670]  6rgao  Emissor SSP-TO
e     CPF     n°     523.310.403-20,      residente     nesta     cidade,      doravante     denominado     de
CONTRATANTE,  no final assinado,  e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXX,  inscrito  no
CNPJ    XXXXXXXXXXXX,     com     sede    XXXXXXXXXXXX,     neste    ato     representada    por
XXXXXXXXXXXXXX,    inscrito    no    CPF    n°    XXXXXX,    RG    n°    XXXXXX,    domiciliado    em
XXXXXXXXXXXXX,  doravante  denominado  CONTRATADO,  sob  os  auspicios  da  Lei  n.°  Lei
n°  8.666/93,  sujeitando-se  os  Contratantes  as  suas  normas  e  as  clausulas  e  condie6es  a
seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO  FUNDAMENTO  LEGAL
1.1.     Processo    Licitat6rio    n°    XX/XX,     modalidade    Pregao    Presencial,     n°    XX/XX,    em
conformidade com  a Lei  Federal  n° 8.666/93 c/c os termos da Lei  Federal  n°  10.520/2002.

CLAUSULA SEGUNDA -OBJETO DO CONTRATO
2.1.  Por forga  deste  instrumento  particular de  CONTRATO  DE  PRESTAGAO  DE  SERVIGOS,
o  CONTRATADO  obriga-se  a  prestar  com  zelo  e  dedicagao  a  CONTRATANTE,  os  servieos
especializados  na   Elaboragao  de  Projetos  de  Arquitetura,  junto  a   Prefeitura   Municipal   de
Augustin6polis/TO.
2.2.   Constituem   atribuie6es   da   empresa   contratada,   al6m   de   outras   que   poderao   ser
relacionadas com  o objeto do  contrato:
2.2.1.  Os servieos a serem  contratados,  consistem  na elaboragao de levantamento de dados,
estudos    preliminares   com    a   elaboragao   de    anteprojetos,    projetos    basicos   e   projetos
executivos de Arquitetura.
2.2.2.   Os  Projetos  deverao  ser  elaborados  respeitando  as  normas  tecnicas  brasi[eiras  da
ABNT -Associagao  Brasileira  de  Normas T6cnicas e todas as  normas  perfinentes aplicaveis
ao Objeto ora apresentado.
2.2.3.  A  Contratada  devera  adotar  solug6es  tecnicas  que  considerem  a  acessibilidade  de
portadores de necessidades especiais,  obedecendo as normas pertinentes;
2.2.   Recolhimento  das  taxas  e  registros  das  RRT  (Registro  de  Responsabilidade  T6cnica)
junto ao CAU.  Os RRT's deverao ser devidamente preenchidos observando as especialidades
diversas que deverao ser desdobrados em tantos profissionais quantos forem os profissionais
envolvidos    no    objeto    do    contrato.    Os   formularios    de    RRT's    deverao    ser   entregues
devidamente assinadas por seus Responsaveis Tecnicos.

CLAUSULA TERCEIRA -DOS VALORES
3.1.  Pela  presta?ao  dos  servigos  acertados,  a  CONTRATANTE  pagara  ao  CONTRATADO  o
valor total de RS xxxx (xxxxx), sendo pagos 09 (nove)  parcelas no valor de RS xxxx (xxxx),  ate
o  10° (decimo) dia do mes subsequente,  assim como as despesas realizadas com viagens.

CLAUSULA QUARTA -DA VIGENCIA
4.1.  0 presente contrato tera sua vigencia ate 31/12/2020,  a partir de sua assinatura,  podendo
ser  prorrogado  pelo  prazo  maximo  definido  no  Art.  57,  lv  da  Lei  8.666,  de  21   de  Junho  de
1993,
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Art.  57.   A   duragao   dos   contratos   regidos   por   esta   Lei   ficara   adstrita   a
vigencja dos respectivos creditos orgamenfarios,  exceto quanto aos  relativos:

11  -a   prestagao   de   servigos   a   serem   executados   de   forma   continua,   que
poderao ter a sua  duragao  prorrogada  por iguais  e sucessivos  periodos  com
vistas    a    obtengao    de    pregos    e    condjg6es    mais    vantajosas    para    a
administragao,  limitada a sessenta  meses.

cLAusuLA QUARTA -DA DOTACAO OReAlvlENTARiA
4.1.   As   despesas   decorrentes   do   contrato   serao   levadas   a   seguinte   conta   da   dotagao
orgamentaria:

ORGAO:  03.09.00 -Secretaria de lnfraestrutura e Transporte
UNIDADE:  03.09.01  -See.  Mun.  Desenv.  Urbano,  Servieos e Transporte
26.782.1202.2.126 -Manuten?ao  Departamento de Obras
3.3.90.39.00 0utros Servi?os de Terceiros -Pessoa Juridica
3.3.90.36.00  0utros Servi?os de Terceiros -  Pessoa  Fisica
Fonte de Recursos:  10 - Recursos Pr6prios

Paragrafo   dnico:   Para   os  exercicios   subsequentes,   as   despesas   correrao   a   conta   dos
or?amentos respectivos, em  conformidade com o OR?AMENTO VIGENTE NA EPOCA.

CLAUSULA SEXTA -DAS CONDIC6ES  E  FORMA DE  PAGAIVIENTO
6.1.  Ap6s  cada   presta?ao  de  servigo  ocorrera  o   pagamento  pela  Secretaria  Municipal  de
Finangas,  mensalmente por credito bancario,  em conta corrente do CONTRATADO  no  Banco
do Brasil S/A,  correspondente ao servi?o prestado no periodo de 30 (trinta) dias.
6.2.  Caso  o  CONTRATADO  nao  possua  conta  no  Banco do  Brasil  S/A,  o  pagamento  podera
ser feito  atrav6s  de  cr6dito  em  conta  corrente  ou  em  outro  banco,  devendo  ser  informado  a
Secretaria   Municipal  de   Finangas  e  Oreamento  o   nome  do   banco,   ntlmero  da  agencia  e
respectiva conta.
6.3  Caso  o  pagamento  nao  ocorra  no  prazo  estabelecido,  sem  culpa  do  CONTRATADO,
sobre   o  valor  devido   pela   CONTRATANTE,   incidira   atualizacao  financeira   ate  a  data  do
efetivo  pagamento,   calculada  "pro  rafa  d/.e"  aplicando-se  o  indice  oficial  que  represente  o
menor valor acumulado a 6poca da aplicagao.

CLAUSULA SETIMA -DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATADO
7.1.  Sao de exclusiva conta e responsabilidade do CONTRATADO,  alem  das previstas em lei
e nas normas aplicaveis,  as obrigag6es que se seguem:
7.2.  Cumprir rigorosamente o disposto no  objeto deste instrumento contratual.
7.3.  Responsabilizar-se,  ressarcindo  todo  e  qualquer  dano  a  contratante  ou  a  terceiros,  em
decorrencia de a?ao ou omissao sua ou de seu empregado.
7`4    Manter  e  exigir  de  seus  empregados  sigilo  sobre  dados  que  porventura  venha  a  ter
conhecimento por for?a da contratagao.
7.5.   Responder,  por  escrito,   no  prazo  maximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  a  quaisquer
esclarecimentos  de  ordem  t6cnica  pertinentes  ao  contrato  administrativo,  que venham  a  ser
solicitados pelo contratante.
7.6.    Responsabilizar-se   por   encargos   trabalhistas,    previdenciarios,   fiscais   e   comerciais
resultantes  da  presente  contrata?ao.  A  inadimplencia  da  contratada,  com  refer6ncia  a  esses
encargos nao transfere a Contratante a responsabilidade por seu  pagamento.
7.7.    A   contratada    nao    podera    invocar   desconhecimento,    incompreensao,    ddvidas    ou
esquecimento  de  qualquer  detalhe  relativo  a  execugao  do  objeto,  responsabmzando-se  por
quaisquer Onus decorrentes destes fatos.
7.8.  A  contratada  fica  proibida  de  veicular  e  comercializar  os  produtos  gerados,  relativos  a
prestagao dos servigos de que trata o objeto deste Contrato.
7.9.  A contratada  nao  podera divulgar nem  fornecer dados ou  informag6es obticlas em fungao

nome   da   Contratante   para   finsdo   vinculo   contratual   estabelecido,   tampouco   utilizar   o
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comerciais   ou   em   campanhas   e   material   de   publicidade,   salvo   com   previa   e   expressa
autorizagao.
7.10.   A  Contratada   devera   providenciar  junto  ao   CAU   os   Registros  de   Responsabilidade
T6cnica (RRT),  referentes a todos os Projetos e atividades t6cnicas objeto deste Contrato.
7.11.     A     Contratada    devera     entregar,     a     Contratante,     uma    via     dos     Registros    de
Responsabilidade T6cnica  (RRT)  relativos a cada  urn dos Projetos especificos.
7.12.  E expressamente vedada a subcontrataeao do objeto deste contrato.

CLAUSULA OITAVA -DAS OBRIGAC6ES  DA CONTRATANTE
8.1.  Sao obrigag6es da CONTRATANTE:
8.1.1.  Conferir  a  prestagao  de  servi?o  fornecida,  embora  o  CONTRATADO  seja  a  unica  e
exclusiva responsavel pelo servi?o nas condie6es especificadas.
8.1.2.  Efetuar  o  pagamento  mensalmente  ao  CONTRATADO,  por  meio  de  credito  em  conta
corrente bancaria.
81.3  Atestar  o   adimplemento  da  obrigagao,   desde  que  satisfaga   as  exigencias   previstas
neste contrato.
8.1.4.   Prestar   as   informa?6es   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados   pelo
CONTRATADO.
8.1.5.  Proporcionar ao CONTRATADO  as condig6es  para que  possa  prestar o servi?o dentro
das normas estabelecidas.

cLAusuLA NONA -DAs sANe6Es
9.1-Pelo  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigag6es  assumidas  pelo  CONTRATADO,
sem   justificativa    aceita    pela    CONTRATANTE,    resguardados    os    procedimentos    legais
pertinentes,  pc)derao acarretar nas seguintes san?6es:
a)  ~  multa  compensat6ria  no  percentual  de  10%  (dez  por cento),  calculada  sobre  o  valor total
estimado  do  contrato,  pela  recusa  em  assina-lo,  no  prazo  maximo  de  48  (quarenta  e  oito)
horas  ap6s  regularmente  convocada,  sem  prejuizo  da  aplicagao  de outras  sang6es  previstas
no  art.  87 da  Lei  Federal 8.666/93;
b)  -multa  de  mora  no  percentual  correspondente  a  0,5%  (meio  por  cento)  calculada  sobre  o
valor total  estimado  do  contrato,  por  dia  de  inadimplencia,  ate  o  limite  de 02  (dois)  dias  uteis,
na entrega total  do objeto deste]  caracterizando a  inexecugao  parcial;
c)  -multa  compensat6ria  no  percentual  de 20%  (vinte  por cento),  calculada sobre o valor total
estimado do  contrato  pela  inadimplencia al6m  do  prazo  de 02  (dois)  dias  uteis,  caracterizando
a  inexecu?ao  parcial  do mesmo;
d)  -advertencia.
9.2-A aplicagao das san?6es previstas neste contrato nao exclui a possibilidade da aplicagao
de  outras,  previstas  na  Lei  Federal  8.666/93,  inclusive  a  responsabilidade cia  CONTRATADA
por eventuais perdas e danos causados a Administraeao.
9.3-A  multa  devera  ser  recolhida  aos  cofres  ptlblicos  do  Municipio  de  Augustin6polis,  na
Secretaria  Municipal de  Finangas,  via Tesouraria Municipal,  no  prazo maximo de  10 (dez)  dias
corridos,  a contar da data de  recebimento da  notificagao enviada  pela  Prefeitura  Municipal de
Augustin6polis/TO.
9.4- 0 valor da  multa  podera  ser descontado  na  nota fiscal  ou  credito existente na  Prefeitura
Municipal,  em  favor  da  CONTRATADA,  sendo  que,  caso  o  valor  da  multa  seja  superior  ao
cr6dito existente,  a diferenga sera cobrada na forma da lei.
9.5-As  multas  e  outras  sang6es  aplicadas  s6  poderao  se  relevadas  motivadamente  e  por
conveniencia  administrativa,  mediante  ato  da  Excelentissima  Prefeita  Municipal,  devidamente
justificado.
9.6-As sang6es aqui previstas sao independentes entre si  podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente,  sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
9.7-  Em  qualquer  hip6tese  e  aplicagao  de  sang6es  serao  assegurados  a  CONTRATADA  o
contradit6rio e a  ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA -DA GESTAO E FISCALICAO DO CONTRATO
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10.1.  A  fiscalizagao  da  contratagao  competira  dirimir  as  dtlvidas  que  surgirem  no  curso  da
execueao  do  contrato,  e  de  tudo  clara  ciencia  a  Administra?ao,  que  sera  exercida  por  Sr.
VALTEI  PEREIRA  SALVES,  Secretario  Municipal  de  lnfraestrutura  e Transporfes,  a  qualquer
hora, dentro dos padr6es determinados pela  Lei Federal n°.  8.666/93 e posteriores alterag6es.

10.2.   A  fiscalizagao  de  que  trata  este  item   nao   exclui   nem   reduz   a   responsabilidade  da
contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeig6es   t6cnicas,   vicios   redibit6rios,    ou   emprego   de   servigos   inadequados   ou   de
qualidade    inferior,    e,    na    ocorrencia    desta,     nao    implica    em    corresponsabilidade    da
Administragao  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,   de  conformidade  com  o  art.  70  da  Lei  n°
8.666,  de  1993.

10.3.  0  fiscal  do  contrato  anotara  em  registro  pr6prio  todas  as  ocorrencias  relacionadas  a
execugao   do   contrato,   indicando   dia,   mss   e   ano,   bern   como   o   nome   dos   funcionarios
eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que for  necessario  a  regularizagao  das faltas  ou
defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  a  autoridade  competente  para  as
providencias cabiveis.

10.4.   A   gestao   contratual   sera   de   responsabilidade   do   Sr.   VALTEI   PEREIRA   SALVES,
Secretario  Municipal  de  lnfraestrutura  e  Transportes,   a  qualquer  hora,  dentro  dos  padr6es
determinados pela  Lei  Federal  n°.  8.666/93 e posteriores alterag6es.

CLAUSULA  DECIMA PRIMEIRA -DA PUBLICACAO
11.1.  0  CONTRATANTE  providenciara  a  publicagao  de  forma  resumida  deste  Contrato,  no
mural  desta  Prefeitura,  em  obediencia  ao  disposto  no  paragrafo  tlnico  do  artigo  61,  da  Lei
Federal  n.° 8.666/93.

CLAUSULA  DECIMA SEGUNDA -DO  FORO
12.1.   Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Augustin6polis/TO,   para  dirimir  eventuais  duvidas,
renunciando-se a qualquer outro,  por mats privilegiado que seja.

E,  por  esta`rem  acordados  as  partes  firmam  o  presente  instrumento  contratual  em  03  (ties)
vias,  para que possa produzir os efeitos legais e juridicos.

Augustin6polis/TO,  ao xx dia do mss de xxxx de 2020.

JULIO  DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito  Municipal

Contratante

Contratado

TESTEMUNHAS:

1-

Nome Completo
CPF  N.a

2-
Nome Completo
CPF  N.0
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IVIINUTA  DO CONTRATO  DO  PROFISSIONAL  MEDICO VETERINARIO
CONTRATO  N° XX/2020

Contrato    que    entre    si     celebram,     na    forma    e
condig6es  seguintes,  de  urn  lado,  como  contratante,
a   Prefeitura   Municipal   de   Augustin6polisITO   e   de
outro,  como contratado

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AUGUSTINOPOLIS,  Estado  do  Tocantins,  pessoa juridica

::3'he#opou2l;c7oi::,moosoe|d_?o:i:sa,eD:[T.pe:::::|t!doa3::,,.Cpe.:tfre:ioA#guun::'#':s.'TJodLT8cBtf
SILVA  OLIVEIRA,  brasileiro,  casado,  portador do  RG  n°  222.670,  6rgao  Emissor SSP-TO  e
CPF  n°  523.310.403-20,  residente  nesta  cidade,  aqui  denominado  CONTRATANTE,  no  final
assinado,   e,   de   outro   lado   XXXXXXXXXXXXXXX,   inscr.ito   no   CPF   n°   XXXXXX,   RG   n°
XXXXXXX,  Medico Veterinario,  inscrito  no  CRMV  n° XXXXX,  domiciliado  na XXXXXX,  N° XX,
XXXX,   XXXXXXXXXX,   simplesmente   denominado   de   CONTRATADO,   resolvem   firmar   o
presente   contrato   de   PRESTAeAO   DE   SERvleos   mediante   as   Clausulas   e   condig6es
seguintes:

CLAUSULA  PRIIVIEIRA -DO  FUNDAMENTO  LEGAL
1.1    -    Processo    Licitat6rio    n°    XX/XX,    modalidade    Pregao    Presencial,    n°   XX/XX,    em
conformidade com  a  Lei  Federal  n° 8.666/93  c/c os termos da  Lei  Federal  n°  10.520/2002.

CLAUSULA SEGUNDA -DO OBJETO
2.1.    Constitui   objeto   do   presente   a   Contratagao   dos   servigos   profissionais   de   Medico
Veterinario  junto  a  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Produgao  e  Desenvolvimento  Rural,
com  carga  horaria de 20 (vinte)  horas semanais;
2.2.  0  CONTRATADO  se  obriga  a  acompanhar  todos  os  atos  relacionados  com  o  servieo
descrito  nesta  Clausula,  executando  as  tarefas  necessarias  para  solu?ao  de  problemas,  de
forma  preventiva  ou  paliativa,  nos moldes dos paragrafos seguintes.
Paragrafo Primeiro -0 CONTRATADO assume as seguintes responsabilidades:

a)  Executar as ag6es previstas no Plano de Trabalho;
b)    Promover    encontros/reuni6es    com    grupos    de    agricultores    familiares    quando
necessarios se fizer;
c)   Prestar   assistencia   tecnica   continua   aos   agricultores  familiares   beneficiados   por
projetos   executados   por   este   6rgao,   com   foco   nas   ag6es   de   manejo   sanitario   e
reprodutivo dos rebanhos;
d)   Apresentar   relat6rios   de   acompanhamento   t6cnico-gerencial   a   Coordenaeao   do
lnstituto Agropecuario quando solicitado;
e) Apoiar na gestao da propriedade rural dos agricultores familiares beneficiados;
f)   Discutir,  fomentar  e  apoiar  a  organizagao  dos  processos  da  produeao  de  leite  no
Municipio;

g) Trabalhar com  os agricultores familiares as politicas  publicas voltadas ao setor;
h) Assessorar a equipe t6cnica de campo, quando se fizer necessario;
i)   Emitir  Laudos  e  Pareceres  T6cnicos  referentes  a  programas  executados  por  esta
Municipalidade,  sempre que lhes for solicitado e se fizer necessario.
Paragrafo  Primeiro:  Os  servigos serao  prestados  ainda junto  ao  Sistema de  lnspegao
Municipal -SIM,  deste Municipio.
Paragrafo  segundo:   Sempre  que   necessario,   os  servigos  de   apoio,  fiscaliza?ao  e
emissao  de  laudos  e  relat6rios  junto  a  Vigilancia  Sanitaria  serao  prestados  de  forma
integral pelo CONTRATADO, sem anus para este CONTRATANTE

CLAUSULA TERCEIRA -DO  PAGAMENTO

_:;:::£;seas£;i;:Zxfzr:i;:zxiigsesegREJasrlr::!!,.I.:_-
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3.1-Pela  presta?ao  dos  servicos  acertados,  a  CONTRATANTE  pagara  ao  CONTRATADO  o
valor  global  de  RS  xxxxx  (xxxxx),  pagos  em  09  (nove)  parcelas  no  valor  de  RS  xxxx  (xxxx),
pagos ate o  10° (d6cimo) dia do mss subsequente;
3.2  -  As  despesas  de  deslocamento  e  de  estadia  do  CONTRATADO  quando  a  servieo  do
CONTRATANTE fora de sua sede em  local designado pela mesma,  correra por conta desta.
3.2   -   Os   servigos   serao   executados   com   atendimento   diario   ao   CONTRATANTE,   sendo
medido  pela  produgao,  demonstrada  atrav6s  de  relat6rios  mensais,  os  quais  servirao  para  o
atesto do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
3.3  -As  despesas  de  deslocamento  e  de  estadia  do  CONTRATADO  quando  a  servigo  do
CONTRATANTE fora de sua sede em  local designado pela mesma,  correra por conta desta.

CLAUSULA QUARTA -DA VIGENCIA
4.1  -0  Contrato vigorara a partir da data de sua  assinatura ate 31  (trinta e  urn) de dezembro
de 2020,  podendo ser prorrogado conforme a Lei  Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA -DA ORIGEIVI  DOS  RECURSOS
5.1   -  As   despesas   referentes   a   este   pregao   correrao   por   conta   da   seguinte   dotagao
orgamentaria:

C)RGAO:  03.05.00 -Secretaria  Mun.  Produgao e Desenvolvimento  Rural
UNIDADE:  03.05.01  -See.  Mun. Agric.  Prod.  E Desenvolvimento  Rural
20.122.0668.2.094 -Manutengao da Secretaria Mun.  Produ?ao e  DesenvoMmento  Rural
3.3.90.39.00 0utros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 0utros Servigos de Terceiros -Pessoa Fisica
Fonte de Recursos:  10 -Recursos Pr6prios

cLAusuLA SEXTA -DA OBRIGAeAO DAs pARTEs
6.1.   As   partes   se   obrigam   reciprocamente   a   cumprir   integralmente   as   disposig6es   do
instrumento convocat6rio,  da  Lei  Federal  n° 8.666/93 e da  Lei  Federal  n°  10.520/02.
6.2.   0   CONTRATADO   obriga-se   a   executar   fielmente   o   objeto   desta   peea   contratual,
epigrafada  na Clausula Segunda.
6.3.  0 CONTRATANTE obriga-se a:
a) A Contratante se obriga a proporcionar ao CONTRATADO todas as condig6es necessarias
ao    pleno    cumprimento    das    obrigag6es    decorrentes    do    Termo    Contratual,    consoante
estabelece a Lei  no 8.666/93 e suas alterac6es posteriores;
b)  Fiscalizar  e  acompanhar  a  execueao  do  objeto  contratual,  atrav6s  do  Fiscal  do  Contrato,
sendo  este  o  Secretario  Municipal  de  Agricultura,   Produgao  e  Desenvolvimento  Rural,  Sr.
FRANCINILDO QUEIROZ DO  NASCIMENTO;
c)  Comunicar ao  CONTRATADO toda  e qualquer ocorrencia  relacionada  com  a execugao do
objeto contratual,  diligenciando  nos casos que exigem  providencias corretivas;
d)    Providenciar   os   pagamentos   ao    CONTRATADO    a   vista   das   Notas    Fiscais/Recibo
devidamente atestado pelo Setor Competente.

cLAusuLA sETiMA -DAs sANe6Es
7.1.  Pela  inexecugao  parcial  ou total  do objeto  desta  licitaeao,  o Gestor podera aplicar sempre
por escrito, garantida a previa defesa,  a ser exercida no prazo maximo de 05 (cinco) dias tlteis
da   notificaeao,   as   seguintes   sang6es   previstas   nos  termos   do   artigo   87   da   Lei   Federal
8.666/93:
a)  advertencia;
b)  multa;
c)  suspensao  temporaria  do  direito  de  licitar  e  impedimento  temporario  para  contratar  com  a
Administraeao  por urn prazo nao superior a 02 (dois)  anos;
d)  declara?ao  de  inidoneidade  para  licitar e  contratar com  a Administra?ao  Ptlblica,  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punigao,  ou  ate que  seja  promovicla  a  reabilitagao,
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.
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7.1.2.  As  multas  serao,   em   cada  caso,   graduadas   pela  Administra?ao,   de  acordo   com   a
gravidade da  infragao,  observado  os seguintes limites  maximos:
a)  0,3%  (tres d6cimos por cento)  por dia,  ate o 30°  (trigesimo) dia de atraso,  calculada sobre o
valor do  material  nao entregue;
b) 20%  (vinte por cento),  calculada sobre o valor do  material  nao entregue,  no  caso de atraso
superior a 30  (trinta)  dias.
7.1.3.  0  recolhimento da  multa  devera  ser feito atrav6s de guia  pr6pria,  a  Prefeitura  Municipal
de Augustin6polisITO,  no prazo de 05  (cinco)  dias tlteis a contar da data de sua exigibilidade;
7.1.4.  A multa  a que alude o  subitem  7.1.2  nao  impede que a  Prefeitura de Augustin6polis/TO
rescinda unilateralmente o Contrato e aplique outras sang6es previstas no Contrato;
7.1.5.   Incorrera  tamb6m  em   penalidade  o  adjudicatario  que,   sem  justo   motivo   aceito   pela
Administragao,  atrasar a assinatura do  contrato;
7.1.6.    A    licitante,    adjudicataria    ou    contratada    que    deixar   de    entregar   ou    apresentar
documenta?ao  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da  execugao  de  seu
objeto,  nao  mantiver a  proposta,  falhar ou fraudar na  execugao  do  contrato,  comportar-se  de
modo  inid6neo  ou  cometer fraude fiscal,  garantida  previa  e  ampla  defesa,  ficara  impedida  de
licitar e contratar com  o  Municipio  de Augustin6polis/TO  pelo prazo de ate cinco anos e,  se for
o  caso,  sera  descredenciado  no  "Cadastro  de  Fornecedores"  por igual  periodo,  sem  prejuizo
da agao penal correspondente na forma da lei;
71.7.  A  multa,  eventualmente  imposta  a  contratada,  sera  automaticamente  descontada  da
fatura  a  que  fizer jus,  acrescida  de juros  morat6rios  de  1°/o  (urn  por  cento)  ao  mss.  Caso  a
contratada  nao tenha nenhum valor a  receber desta  Prefeitura Municipal,  ser-lhe-a concedido
o  prazo  de  5  (cinco)  dias  uteis,  contados  de  sua  intimagao,  para  efetuar  o  pagamento  da

:ou'6ar.g£:6cSo:SpS:tep::ez°ja::°q::nsde°jaei:tsuc:,:::ap3Fv?dmae:::v'as::SMduand,:Fp,So:r::deenncdaoT':,Tada°:
Administragao proceder a cobranga judicial da  multa.
7.2,    Ap6s    o    devido    processo    administrativo,    conforme   disposto    no    edital,    as    multas
pecuniarias  previstas  neste  lnstrumento  serao  descontadas  de  qualquer cr6dito  existente  na
Prefeitura  Municipal  em  favor  do  CONTRATADO,  ou  cobradas judicialmente,  na  inexistencia
deste.
7.3.  As  partes se submeterao  ainda  as demais  sane6es  impostas  nos  artigos 86  a  88  da  Lei
Federal  n° 8.666/93,  alterada e consolidada e no instrumento convocat6rio.

CLAUSULA OITAVA -DA RESCISAO
81.  A  inexecu?ao  total   ou   parcial  do   presente  contrato  enseja  a  sua   rescisao,   com   as
consequencias contratua.is  previstas em  lei e no edital.
8.2.  A16m  de aplicaeao  das  multas ja  previstas,  o  presente  contrato ficara  rescindido de  pleno
direito,    independentemente   de   notificagao   judicial   ou   extrajudicial,   sem   que   assista   ao
CONTRATADO  o  direito  de  reclamar  indeniza?6es  relativas  as  despesas  decorrenfes  de
encargos  provenientes  da  sua  execu?ao,  ocorrendo  quaisquer infra?6es  as suas  clausulas e
condig6es  ou  nas  hip6teses  previstas  na  legislagao,   na  forma  dos  artigos  77  a  80  da  Lei
Federal  n° 8.666/93.

cLAusuLA NONA -DAs Disposie6Es FiNAis
9.1.   0   CONTRATADO   se   obriga   a   manter,   durante   toda   a   execugao   dci   contrato,   em
compatibilidade  com  as  obriga?6es  por  ele  assumidas,  todas  as  condig6es  de  habilita?ao  e
qualificagao  exigidas  na  licita?ao.
9.2.  0  presente contrato tern seus termos e sua execu?ao vinculada ao edital de  licitacao e a
proposta da licitante.
9.3.   0  CONTRATANTE  se  reserva  o  direito  de  fazer  uso  de  qualquer  das  prerrogativas
dispostas  no artigo  58 da  Lei  Federal  n° 8.666/93.
9 4.  0  presente  contrato  podera  ser  alterado  unilateralmente  pelo  Gestor  Municipal  ou  por
acordo das partes,  com as devidas justificativas,  nos casos previstos em lei.
9.5.  A  inadimplencia  do  CONTRATADO  com  referencia  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e
comerciais  nao  transfere  ao  CONTRATANTE  a  responsabilidade  por  seu  pagamento,  nem
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podera  onerar  o  objeto  do  contrato  ou  restringir  a  regularizagao  e  o  uso  dos  servieos  pela
Prefeitura de Augustin6polis/TO.
9.6.  0  CONTRATADO,  na  execueao  do  contrato,   podera  subcontratar  partes  do  contrato,
desde que obtenha expressa autoriza?ao por parte do Gestor Municipal.
9.7.  Integram  o  presente  contrato,  independentemente  de  transcrigao,  todas  as  pe?as  que
formam o  procedimento  licitat6rio e a  proposta adjudicada.

CLAUSULA DECIMA -DO FORO
10.1.  Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  AUGUSTIN6POLISITO  para  dirimir toda  e  qualquer
controv6rsia    oriunda    do    presente    contrato,    que    nao    possa    ser    resolvida    pela    via
administrativa,  renunciando-se,  desde ja,  a qualquer outro,  por mais  privilegiado clue seja.

E,  por  estarem  acordados  as  partes  firmam  o  presente  instrumento  contratual  em  03  (tres)
vias,  para que possa  produzir os efeitos legais e juridicos.

Augustin6polis/TO,  aos XX dias do  mss de XXXX de 2020.

Jl]LIO  DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito  Municipal

Contratante

Contratado

Testemunhas:

1-

Nome:
CPF:

2-
Nome:
CPF:
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MINUTA DO  CONTRATO  DO  PROFISSIONAL  NUTRICIONISTA
CONTRATO  N° XX/2020

Contrato    que    entre    si     celebram,     na    forma    e
condig6es  seguintes,  de  urn  lado,  como  contratante,
a   Prefeitura   Municipal   de   Augustin6polisITO   e   de
outro,  como contratada

0   FUNDO   MUNICIPAL   DE   EDUCACAO   DE   AUGUSTIN6POLIS,   Estado   do   Tocantins,
pessoa juridica  de  direito  publico  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°.  XXXXX,  com  sede  a  Rua  Dom
Pedro  I,  N°  352,  Centro,  nesta  cidade  de Augustin6polis/TO,  neste ato  representado  por sua
Gestora   Municipal,   a   Sr.a   RENATA   PEREIRA   DE   SOUSA   OLIVEIRA,   inscrita   no   CPF
937.290.141-53,     RG     467.947     SSP/TO,     domiciliada     nesta     municipalidade,     doravante
denominado   de   CONTRATANTE,   e,   de   outro   lado   a   XXXXXXXXX,   XXXX,   Nutricionista,
inscrito  no  Conselho  Regional  de  Nutricionistas  -  sob  n°  XXX,  portadora  do  RG  n°  XXXXX  e
CPF    n°    XXXXX,    residente    e    domiciliado    na    XXXXXX,    n°    XXX,    XXXXX,    XXXX/XX,
simplesmente   denominado   de   CONTRATADO,   resolvem   firmar   o   presente   contrato   de
PRESTAQAO DE SERvl?OS mediante as Clausulas e condie6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO  FUNDAMENTO  LEGAL
1.  Processo  Licitat6rio  n° XX/XX,  modalidade  Pregao  Presencial,  n° XX/XX]  em  conformidade
com  a Lei  Federal  n° 8.666/93 c/c os termos da  Lei  Federal  n°  10.520/2002.

CLAUSULA SEGUNDA -DO OBJETO  DO CONTRATO
2.1   -Presente  contrato  tern  como  OBJETO  a  Prestaeao  de  Servi?os  de  NUTRICIONISTA,
atendendo  ao  programa  de  alimenta?ao  escolar junto  a  coordenaeao  de  alimentagao,  para
atender    a    Secretaria    Municipal    de    Educagao    deste    Municipio,    conforme    preceitua    a
Constituieao  Federal em seu Art.  37]  lnciso  lx.

cLAusuLA TERCEiRA -DAs OBRiGAe6Es
3.1.  DAS OBRIGA96ES DA CONTRATADA:
3.1.1.  A  CONTRATADA  se  obriga  a  acompanhar todos  os  atos  relacionados  com  o  servigo
descrito  na  Clausula  2a,  executando  as  tarefas  necessarias  para  solu?ao  de  problemas,  de
forma  preventiva ou  paliativa,  dentro dos parametros exigidos nas leis especificas,  al6m de:

1.    Conhecer  e  estimular  a  produ?ao  e  o  consumo  dos  alimentos  saudaveis  produzidos
regionalmente;

2.    Elaborar cardapios e acompanhamento  Nutricional;
3.    Promover  a   articulagao   intersetorial   para  viabilizar  o   cultivo   de   hc)rtas   e   pomares

comunitarios;
4.    Capacitar  Equipes  e   participar  de   ag6es  vinculadas  aos   programas  de   controle  e

preven?ao   dos   disturbios   nutricionais   como   carencia   por   nutrientes,    sobrepeso,
obesidade, doen?as cr6nicas nao transmissiveis e desnutrigao;

5.    Elaborar  em  conjunto  com  as  equipes,  rotinas  de  aten?ao  nutricional  e  atendimento
para  doengas  relacionadas  a  alimentagao  e  nutricao,  de  acordo  com  protocolos  de
aten?ao  basica,   organizando   a   referencia  e  a   contra-refefencia  do  atendimento  e
outras atividades inerente a fungao.

Paragrafo  Primeiro  -A CONTRATADA tera  de cumprir uma jornada de 40  (quarenta)  horas
de  trabalho  semanais,  de  acordo  com  o  horario  de  sua  repartigao  ou  6rgao  onde  presta
servigo.
Paragrafo Segundo -A CONTRATANTE descontara da CONTRATADA,  as contribuig6es de
Lei  e ainda  os valores  correspondentes  aos danos  por ela  causados,  proveniente de dolo  ou
mesmo imprudencia,  impericia  ou  negligencia.

3.2.  DAS OBRIGA96ES  DA CONTRATANTE:
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3.2.1.  A  CONTRATANTE  se  obriga  a  apresentar  a  CONTRATADA  todos  os  documentos
necessarios ao  born e fiel  cumprimento do  presente contrato,  quando solicitada.

CLAUSULA QUARTA -DA VIGENCIA
4.1.  0 presente contrato tera sua vigencia ate 31/12/2020, a partir de sua assinatura,  podendo
ser  prorrogado  pelo  prazo  maximo  definido  no  Art.  57,  lv  da  Lei  8.666,  de  21   de  Junho  de
1993,

Art.  57.   A   duragao   dos   contratos   regidos   por   esta    Lei   ficafa   adstrita   a
vigencia dos respectivos creditos orgamentarios,  exceto quanta aos relativos'
11  -a   prestagao   de   servigos   a   serem   executados   de   forma   continua,   que
poderao  ter  a  sua  duragao  prorrogada  por  iguais  e  sucessivos  periodos  com
vistas    a    obtengao    de    pregos    e    condig6es    mais    vantajosas    para    a
administragao,  limitada  a  sessenta  meses;  (Redacao  dada  pela  Lei  n°  9.648,
de  1998).

CLAUSULA QUINTA -DO  PAGAMENTO
5.1-Pela  prestagao  dos servigos  acertados,  a  CONTRATANTE  pagara  ao  CONTRATADO  o
valor  global  de  xxxx  (xxxx),  pagos  em  09  (nove)  parcelas  no  valor de  RS  xxxx  (xxxx),  pagos
ate  o   10°   (decimo)   dia  do   mss  subsequente,   assim   como   as  despesas   realizadas  com
viagens.

CLAUSULA SEXTA -DA RESCISAO
6.1  -Por mdtuo  acordo entre as partes,  e atendida a conveniencia dos servi?os este contrato
podera ser rescindido,  recebendo a CONTRATADA o valor dos servi?os ja executados.
6.2  -   Por   iniciativa   da   CONTRATANTE,   a   mesma  tera   o   direito   de   rescindir  o   presente
contrato,  independentemente  da  agao,  notificagao  ou  interpelagao  judicial,  quando  ocorrer  o
nao cumprimento de clausulas contratuais,  especificag6es,  projetos ou prazos.
6.3   -   lNDENIZAC6ES:   Exceto   no   caso   de   rescisao   por   mutuo   acordo,   nao   cabera   a
CONTRATADA   nenhuma   esp6cie   de    indeniza?ao,    ficando    ainda    estabelecido   que,    o
Municipio     de     AUGUSTINOPOLIS     -     TO,      nao     pagara     indenizae6es     devidas     pela
CONTRATADA mesmo por forea da legisla?ao trabalhista.

CLAUSULA SETIMA -MULTAS  E  PENALIDADES
7.1  -Pela  inexecugao  total  ou  parcial  do  contrato,  o  Municipio  de Augustin6polis/TO,  podera
garantida pr6via defesa, aplicar no contrato as seguintes sang6es:
a) Advertencia:
b)  Suspensao  temporaria  de  licitar  e  contratar  com  o  Municipio  de  Augustin6polis/TO,  por
prazo nao superior a 02 anos:
c)  Multa de 0,2 %  (dois decimos por cento),  sobre o valor dos servigos em atraso,  reajustados
quando    constatados    no    inicio    ou    t6rmino    da    entrega    dos    servigos,    por    culpa    da
CONTRATADA,  por dia de atraso`
7.2  -A  crit6rio  do  Municipio  de  AUGUSTIN6POLIS  -TO  poderao  ser  restituidas  as  multas
aplicadas  por descumprimento de  prazos,  desde que os  efeitos desses  atrasos do ambito do
contrato, venham  a ser totalmente sanados por desempenho posterior da CONTRATADA.

cLAusuLA OITAVA . DA DOTAeAO
8.1   -As  despesas  decorrentes  da  execu?ao  do   presente  contrato  ocorrerao  a  conta  da
dotaeao oreamentaria:

6RGAO:  07.15.00 -Fundo  Municipal de Educagao de Augustin6polis
UNIDADE:  07.15.01  -Fundo  Municipal  de  Educagao
12.361.1005.2.066 -Manuten?ao do Fundo  Municipal de Educagao
3.3.90.39.00 0utros Servi?os de Terceiros -Pessoa Juridica
3.3.90.36.00 0utros Servieos de Terceiros H  Pessoa  Fisica
Fonte de Recursos: 20 -MDE
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cLAusuLA NONA _ DA GESTAO E FiscALieAO DO CONTRATO
9.1.  A  fiscaliza?ao  da  contrata?ao  competira  dirimir  as  duvidas  que  surgirem  no  curso  da
execueao   do   contrato,   e   de   tudo   clara   ciencia   a   Administra?ao,   que   sera   exercida   por
RENATA  PEREIRA  DE  SOUSA  OLIVEIRA,  Secretaria  Municipal  de  Educagao,  a  qualquer
hora, dentro dos padr6es determinados pela Lei Federal n°.  8.666/93 e posteriores alterag6es.
9.2.   A  fiscaliza?ao   de   que  trata   este   item   nao   exclui   nem   reduz   a   responsabilidade   da
contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeig6es   t6cnicas,   vicios   redibit6rios,    ou   emprego   de   servigos   inadequados   ou   de
qualidade    inferior,    e,     na    ocorrencia    desta,    nao    implica    em    corresponsabilidade    da
Administra?ao  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de  conformidade  com  o  art.  70  da  Lei  n°
8.666,  de  1993.
9.3.   0  fiscal  do  contrato  anotara  em   registro  pr6prio  todas  as  ocorrencias  relacionadas  a
execugao   do   contrato,   indicando   dia,   mss   e   ano,   bern   como   o   nome   dos   funcionarios
eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que for  necessario  a  regularizagao  das  faltas  ou
defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  a  autoridade  competente  para  as
providencias cabiveis.
13.4.  A gestao  contratual  sera  de  responsabilidade  da  Sra.  RENATA  PEREIRA  DE  SOUSA
OLIVEIRA,    Secretaria    Municipal    de    Educagao,    a    qualquer   hora,    dentro    dos    padr6es
determinados pela  Lei  Federal  n°.  8.666/93 e posteriores altera?6es.

cLAusuLA NONA -DAs Dlsposie6Es FiNAis
9.1   -  0   CONTRATADO   se  obriga   a   manter,   durante  toda   a   execugao  do   contrato,   em
compatibilidade  com  as  obrigag6es  por  ele  assumidas,  todas  as  condig6es  de  habilitagao  e
qualifica?ao  exigidas  na  licitagao.
9.2 -0 presente contrato tern seus termos e sua execugao vinculada ao edital de licitagao e a
proposta da  licitante.
9.3  -  0  CONTRATANTE  se  reserva  o  direito  de  fazer  uso  de  qualquer  das  prerrogativas
dispostas  no artigo 58 da  Lei  Federal  n° 8.666/93.
9.4 -0 presente contrato podera ser alterado unilateralmente pelo Gestor do Fundo Municipal
de  Educagao ou  por acordo das partes,  com  as devidas justificativas,  nos casos previstos em
lei.

9.5  -A  inadimplencia  do  CONTRATADO  com  referencia  aos  encargos trabalhistas,  fiscais  e
comerciais  nao  transfere  ao  CONTRATANTE  a  responsabilidade  por  seu  pagamento,  nem
podera  onerar  o  objeto  do  contrato  ou  restringir  a  regularizagao  e  o  uso  dos  servi?os  pelo
Fundo  Municipal de  Educagao de Augustin6polisITO.
9.6  -  0  CONTRATADO,  na  execu?ao  do  contrato,  podera  subcontratar  partes  do  contrato,
desde que obtenha expressa autoriza?ao por parte do CONTRATANTE.
9.7  -lntegram  o  presente  contrato,  independentemente  de transcri?ao,  todas  as  pegas  que
formam  o  procedimento  licitat6rio e a  proposta adjudicada.

CLAUSULA DECIMA -DO FORO
10.1-Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Augustin6polis/TO,   para  dirimir  eventuais  dtlvidas,
renunciando-se a qualquer outro,  por mais privilegiado que seja.

Estando,  pois,  de acordo  com  as condie6es pactuadas,  assinam  o  presente  contrato,  em tres
vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas,  para que surtam seus
juridicos e  legais efeitos.

Augustin6polis/TO, aos xx dias do mss de xx de 2020.
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A SECRETARIA IVIUNICIPAL DE  EDUCACAO  DE AUGUSTIN6POLIS
CNPJ sob  o  n°.  06.083.933/0001-76
Renata Pereira de Sousa Oliveira

CPF  937.290.141-53
Contratante

Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome Completo
CPF  N.O

2-
Nome Completo
CPF  N.O
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ANEXO X
MINUTA DA PROPOSTA

PREGAO PRESENCIAL N° xx/202o
PROCESSO LICITAT6RIO N° xx/2020
HORA DE ABERTURA: xx:xx Horas
objeto:    Contratagao    de    profissionais    com    formaeao    superior,    sendo    Medico
Veterinario,   Nutricionista,   Engenheiro   Civil   e  Arquiteto   para  atender  a   Prefeitura  e
Fundo Municipal de Educagao de Augustin6polisITO

DADOS  DO  PROPONENTE:
NONE/RAZAO SOCIAL:
CPF/CNPJ:
ENDEREeo COMPLETO:
TELEFONE:

Item Descrifao Unid. Quant.
Periodo/Mss C/H

Valores  IV16dios/Mensal
V.  Unit. V. Total

01020304 Enqenheiro  Civil Serv. 01 09 30h/s
Arciuiteto Serv. 01 09 S/CH

Medico Veterinario Serv. 01 09 20h/s
Nutricionista Serv. 01 09 40h/s

VIGENCIA DO  CONTRATO:  a partir da  assinatura ate 31/12/2020
PRAZO  DE VALIDADE DESTA PROPOSTA:  minimo 60 (sessenta) dias
PRAZO  DE PAGAMENTO
N°  DA AGENCIA  BANCARIA  .........    N°  DA  CONTA  .....
NONE/RG/CPF DO RESPONSAVEL PARA ASSINAR CONTRATO

Declaramos  nossa  inteira  submissao  aos  preceitos  legais  em  vigor,  especialmente  os  da  Lei
Federal  n° 8.666/93 e suas altera?6es e as clausulas e condig6es do respectivo Edital de que
trata  a  presente  proposta;  que  observaremos,   integralmente  e  as  normas  da  Associagao
Brasileira de Normas Tecnicas -ABNT.

Atenciosamente,

Cidade, de 2020.

(Assinatura do  representante legal  da  licitante e seu carimbo de,  CNPJ)
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ANEXO X
COTACAO DOS PRECOS MEDIOS
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