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PROCESSO  LICITATORIO  N° 035/2020
PREGAO PRESENCIAL -SRP N° 010/2020

REPUBLICACAO
PARA  PARTICIPACAO EXCLUSIVA  DE  MICROEMPRESA OU  EMPRESA  DE  PEQUENO

PORTE OU  EQUIPARADA  NA  FORMA  DA  LEI

Objeto:   Registro  de   Pregos  para  aquisigao  de  recargas  de  gas  tipo  GLP,   para  atender  a
Prefeitura    e    Fundos    Municipais    de    Satlde,     Educagao    e    Desenvolvimento    Social    de
Augustin6polis/TO.

0

ESTE       RECIBO       DEVERA      SER       REMETIDO      A      PREFEITURA       MUNICIPAL       DE
AUGUSTIN6POLIst  ESTADO  DO  TOCANTINS,  PELO  TEL/FAX:  (63)  3456-1232  0U  VIA  E-
MAIL:       pmauqustinopolis®hotmail.com,       PARA       EVENTUAIS       COMUNICAQ6ES      AOS
INTERESSADOS.

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

Data da  Entrega dos Envelopes:  23/06/2020
Local  da  Entrega dos  Envelopes:  Rua  Dom  Pedro  I,  352 -Centro, Augustin6polisITO.
Horario:  09hoomin
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DAS  DISPOS196ES  PRELIMINARES

6rgao lnteressado:           Prefeitura, e Fundos Municipais de Augustin6polisrro.
010/2020

Processo No

Regime legal:

a
Tipo  da  licita?ao:

Enderego:

Data da sessao:

Horario da sessao:

lnforma?6es fones:

Horario de  atendimento:

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,

MENOR PRE?O

Rua  Dom  Pedro  I,  352,  Centro Augustin6polis/TO.

23 de junho de 2020

09:00  horas -(horario  local)

(63) 3456-1232

Das 08:0o as  12hoo
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0PREAIVIBULO

A   Pregoeira   oficial   do   Municipio  de  Augustin6polis/TO  torna   ptlblico   para  conhecimento   de
tdoed::c,::g,an:e::SE::foe:tuqruaeM=n:c:Fao,odme]Audgousdt::62p3o,fseIT]5Toocaq,:af¥,£:ass:emdfe3room,,,s§32

-  Centro,   em  sessao  pi]blica  clara   inicio  aos  procedimentos  de  recebimento  e  abertura  de

::ve[:E::aceoanoce:naen,::]t:sgaporop::tdaa:,g:d%reSORSE:o#,EaRgf§EdNe:7[:es_vesrRa:s#ogTF,292oo:
objetivando  o  Registro  de  Pregos  dos  itens  relacionado  no  Anexo  1]  mediante  as  condig6es
estabelecidas  no  presente  Edital.

As  propostas  deverao  obedecer  as  especifica?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
ptlblica   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  1]  n°  352  -Centro,  Augustin6polisITO,  iniciando-se  as  09:00  horas  do  dia  23
de junho de 2020 e sera conduzida pela Pregoeira com o auxilio da Equipe de Apoio.

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

No d.ia,  hora e local designados para sessao  pulblica,  sera  realizado:
a.  Credenciamento dos interessados;
b.  Recebimento da declaragao de cumprimento dos  requisitos de habilitagao;
c.   Recebimento  dos   Envelopes   1   e  2   contendo  propostas  de   pregos  e  documenta?ao  de
habilitagao  dos  licitantes;
d.  Analise  das  propostas  de  preeos  para  fins  de  classificagao  dos  licitantes  para  a  etapa  de
apresenta?ao de lances verbais;
e.  Realiza?ao da etapa de apresentacao de lances verbais;
i.   Avaliagao   dos   documentos   habilitat6rios   do(s)   licitante(s)   que  tiver(em)   apresentado   a(s)

o            FeRheocr:::+::::ods:aet::,ntua,t,s, recursots,, e

h.  Adjudicagao do objeto da  licitagao  ao  licitante vencedor,  no caso de inexistir recurso.

OBS:  Nao serao aceitas propostas enviadas via postal.
Unidade  Requisitante:  Secretaria Municipal  de Administragao de Augustin6polisITO.
Fundo Municipal de  Educagao
Fundo  Municipal de Satlde
Fundo  Municipal de  Desenvolvimento Social
1. DO OBJETO
1.1.  A  presente  licitaeao  tern  por  objeto  o  Registro  de  Pregos  para  aquisigao  de  recargas  de
gas   tipo   GLP,    para   atender   a   Prefeitura   e   Fundos   Municipais   de   Saude,    Educa?ao   e
Desenvolvimento  Social  de  Augustin6polisITO,  todos  constantes  do  Anexo  I,  observadas  as
especificag6es e quantidades ali estabelecidas.
1.1.1.  Das  recargas,  trata-se  de  CARGA  DE  GAS  de  cozinha  GLP-residencial,  acondicionado
em   botijao  de   13   kg,   retornavel,   composi?ao  basica   propano  e  butano,   altamente  t6xico  e
inflamavel,  para  ser  entregue junto  aos  6rgaos  solicitantes,  visando  atender  as  demandas  da
Prefeitura    e    Fundos    Municipais    de    Satlde,     Educagao    e    Desenvolvimento    Social    de
Augustin6polis/TO, com entrega parcelada.
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1.2.  As  aquisi?6es  e  contratae6es  do  objeto  da  presente  Ata  de  Registro  de   Prego  serao
autorizadas,  conforme a necessidade do Municipio de Augustin6polis/TO,  atrav6s da  Prefeitura
e dos Fundos Municipais,  atrav6s de seus respectivos gestores.
1.3.  A  presente  Licitagao  reger-se-a  pelo  tipo:  MENOR  PREeo,  para  fornecimento  de  forma
parcelada.

2.  DA pARTiclpAeAO
2.1.  Podefao  participar desta  licitagao:
2.1.1.   Poderao   participar  da   presente   licitagao   empresas   regularmente   estabelecidas,   cujo
ramo   de   atividade   seja   compativel   com   o   objeto   da   licita?ao,   conforme   o   disposto   nos
respectivos atos constitutivos  e que satisfagam  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.  60  c/c Art.  90,  do  Decreto  n°  8.538,  de 6  de  Outubro  de  2015,
respeitadas  as  regras  indicadas  no  artigo  43,  paragrafo  1°,  combinado  com  o  paragrafo  2°  do
mesmo artigo,  da  Lei Complementar n°  123/2006.
2.1.3 -Empresas  que  nao  se  credenciarem  como  Microempresas e  ou  Empresas de  Pequeno
Porte  nao  serao  credenciadas  a  participar do  presente  processo  licitat6rio  exceto  quando  nao
for   alcangado   o   ndmero   minimo   de   participantes   conforme   disposto   no   artigo   49   da   Le`i
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  ampliagao  da  eficiencia  das  politicas  ptlblicas,  o  incentivo  a  inovagao  tecnol6gica  e
o   tratamento   diferenciado   e   simplificado   para   as   MPE,   a  Autoridade   Competente   podera,
justificadamente,    dar   prioridade   de   contratagao   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 prec;o valido.

Art.47.      Nas    contratag6es    pablicas    da    administragao    direta    e    indireta,
autarquica  e  fundacional,  federal,  estadual  e  municipal,  devera  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  ampliagao  da  eficiencia das  politicas  ptlblicas
e o  incentivo a  inovagao tecnol6gica.

Art.  48  ...

§  39   Os  beneficios  referidos  no caput deste  artigo  poderao,  justificadamente,
estabelecer a prioridade de contrataeao para as microempresas e empresas de
pequeno  porte  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.
2.1.4.  Como  condigao  de  participagao,  em  atendimento  ao  art.  4°,  Vll,  da  Lei  n°  10.520/2002,  a
empresa  devera  declarar,  conforme  modelo  Anexo,  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de
habilitagao.  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.
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2.2.  Estarao  impedidos de  participar de qualquer fase do  processo  interessados  que se
enquadrem em uma ou mais das situag6es 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  6rgaos
pdblicos  (Federal,  Estadual  e  Municipal)  de  acordo  com  o  previsto  no  inciso  lv do  artigo  87  da
Lei  Federal  n°.  8.666/93 e alterag6es e que  nao tenham a idoneidade  restabelecida;
d)   estejam   em    regime   de   falencia   ou    concordata,    recuperacao   judicial    ou   extrajudicial,
dissolugao  ou  liquidagao;
e)  tenham   em  seu  quadro  empregados  menores  de   18  (dezoito)  anos  efetuando  trabalho
noturno,   perigoso  ou  insalubre,   ou,   ainda,  empregados  com  idade  superior  a   14  (quatorze)
anos efetuando qualquer trabalho,  salvo  na condigao de aprendiz;
f) empresas distintas por meio de urn tlnico representante;
g)  nos  casos  de  Microempresas  ou  EPPs,  aquelas  que  se  encontrem  em  uma  das  situa?6es
previstas no  art.  3°,  § 4°,  da  Lei  Complementar n°.123/06;
h) empresas distintas que possuam s6cios em comum.
2.3.  0  pregoeiro  com  auxilio da equipe de  apoio,  fara  consulta  por meio eletr6nico junto ao sitio
do   Tribunal   de   Contas   do   Estado   do   Tocantins   e/ou   no   sitio   do   portal   de   transparencia
(http://www.portaldatransparencia.aov.br/ceis/),  verificando  se  a  mesma  foi  declarada  inid6nea
por algum  ente  publico,  caso seja  comprovado tal  ato,  a mesma  estara  impossibilitada de  licitar
ou  contratar  com   a  Administra?ao   Publica,   e   havendo   necessidade,   sera  juntado  c6pia  do
processo  administrativo  do  ente  ptlblico  que  declarou  a  licitante  inid6nea junto  ao  processo  em
epigrafe.

3.  DO  CREDENCIAMENTO
3.1.  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 direitos e assumir obrigae6es em  decorrencia de tal  .investidura;
b)   tratando-se   de   procurador,   o   instrumento   de   procura?ao   ptlblico   ou   particular  do   qual
constem  poderes  especificos  para formular lances,  negociar preeo,  interpor recursos e desistir
de  sua  interposieao  e  praticar todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  cerfame,  acompanhado do
correspondente  documento,  dentre  os  indicados  na  alinea  "a",  que  comprove  os  poderes  do

0             ;a:::I:trea%:adae°,unt:I:s:8nc[a  de  fatos  impeditivos  de  acordo  com  modelo  estabelecldo  no
Anexo deste  Edital.
3.2.  0  representante  legal  e  o  procurador  deverao  identificar-se  exibindo  documento  oficial  de
identificagao que contenha foto.
3.3.  Sera admitido apenas  01  (urn)  representante para cada  licitante credenciada.
3.4.   A   ausencia   do   Credenciado,   em   qualquer   momento   da   sessao,   importafa   a   imediata
exclusao da licitante par ele representada,  salvo autorizaeao expressa do Pregoeiro.
3.5.  Se  da  analise  dos  documentos  citados  acima ficar caracterizado  que  o  ramo  de  atividade
da   proponente   e   incompativel   com   o   objeto   da   licitagao,   ficafa   esta   impossibilitada   de
credenciar-se  para  participar do certame,  vez que viola a exigencia  do item  2,1.1  deste edital.

4.    DA    FORMA    DE   APRESENTAeAO    DA    pROpOsTA    E    DOs    DOcuMENTOs    DE
HABILITACAO
4.1.  A  proposta  e  os  documentos  para  habilitagao  deverao  ser apresentados,  separadamente,
em  02 envelopes fechados e  indevassaveis,  contendo em  sua  parte externa,  al6m  do  nome da
proponente,  os seguintes dizeres:

ENVELOpE  NO 01  . DOcuMENTAc;AO  DE  HABiLiTAeAO
A PREFEITURA MUNICIPAL  DE AUGUSTINOPOLIS/TO
COMISSAO  PERMANENTEDE  LICITAQAO/PREGOEIRO
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PROCESSO LICITAT6RIO N° 035/2020
PREGAO  PRESENCIAL N° 010/2020

ENVELOPE  N° 02 -DOCUMENTAGAO  DE  PROPOSTA COMERCIAL
A PREFEITURA MUNICIPAL  DE AUGUSTINOPOLIS /TO.
cOMlssAO  PERMANENTEDE LlclTAeAOzpREGOEIRO
PROCESSO LICITAT6RIO N° 035/2o20
PREGAO PRESENCIAL N° ol o/2o2o

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 procuragao.
4.3.  Os  documentos  necessarios  a  habilita?ao  deverao  ser  apresentados  em  original  ou  por
qualquer  processo  de  c6pia  autenticada  por  tabeliao  de  notas  ou  por  funcionario  municipal
desta Prefeitura apto para tanto.
4.4.  A  proposta  devefa  ser  apresentada,  ainda,  em  midia  digital,  atrav6s  de  arquivo
gravado em  Excel,  armazenado em  pen-driver, visando dar major agilidade ao  processo
de registro dos pre§os apresentados.

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:
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
licita?ao, todas as despesas com a presta?ao 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.  0  prazo  de  validade  da  proposta  devera  ser  no  minimo  de  60  (sessenta)  dias  corridos,  a
contar da data de sua apresenta?ao.  Na falta da indicagao deste  prazo sera considerado como
prazo de validade 60 dias;
5.3.    Havendo    discordancia    entre    pre?os    unitarios    e   totais,    resultantes    de    cada    item,
prevalecerao os  primeiros.
5.4.  Em  nenhuma  hip6tese a licitante  podera  requerer alteraeao da proposta  apresentada,  seja
com   relagao   a   pregos,   pagamento   ou   qualquer  condigao   que   importe   na   modifica?ao  dos
termos  originais,  ressalvadas  aquelas  destinadas  a  sanar erros  formais,  alterae6es  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 dmcultar o julgamento.

6.  DO CONTEUDO DO ENVELOpE wDOcuMENTOs PARA HABiLiTAeAO"
0  Envelope  ''Documentos  de  Habilitagao"  devera  conter os  documentos  a  seguir relacionados

::t?EaASBqLi:Xgas8eJtu°RaiD,cA
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  elei?ao  dos  atuais  administradores,  tratando-se  de  sociedades  por  ag6es,
acompanhados da documentagao mencionada na alinea "b",  deste subitem;
d)  decreto  de  autorizagao  e  ato  de  registro  ou  autoriza?ao  para  funcionamento  expeclido  pelo
6rgao  competente,  tratando-se  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamento  no
pats,  quando  a atividade assim  o exigir.
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6.1,10s  documentos  relacionados  nas  alineas  "a"  a  "c"  deste  subitem  6.1   nao  precisarao
constar do  Envelope "Documentos de  Habilitagao",  pois os mesmos deverao ser apresentados
para o credenciamento neste Pregao.
6.2.  REGULARIDADE  FISCAL
a)  prova  de  inscrigao  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Juridicas  do  Minist5rio  da  Fazenda
(CNPJ);
b)   prova   de   inscrigao   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   D6bitos   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;
e)   Certificado  de   Regularidade   perante   o   FGTS,   fornecido   pela   Caixa   Econ6mica   Federal,
devidamente atualizado,  nos termos da  Lei  n.a 8.036,  de  11  de maio de  1990;
f)  Prova  de  inexistencia  de  d6bitos  inadimplidos  perante  a  Justiga  do  Trabalho,   mediante  a
apresentagao  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.,

6.3. QUALiFicAeAO EcON6Mlco-FINANCEiRA
a)  Certidao  negativa  de falencia  e  concordata  ou  recuperaeao judicial  ou  extrajudicial  expedida
pelo distribuidor da sede da  pessoa juridica;
b)  Balango  Patrimonial  e  Demonstrag6es  Contabeis  do  tlltimo  exercicio  social,  ja  exigiveis  na
forma da lei,  que comprove a boa situaeao financeira da  proponente,  vedada a sua substituigao
por balancetes ou  balangos  provis6rios.
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.
d)   Estao   dispensados   de   apresentagao   de   balango   patrimonial   os   Micro   Empreendedores
lndividuais -MEl.

6.3.1. QUALiFlcAeAO TECNicA

o              a)   ReglstronaAgenclaNacionaldopetr6leo-ANP,
6.4. OUTRAS COMPROVAC6ES
6.4.1.  0  licitante devera apresentar:
a)  Apresentagao  do  Certificado  de  Registro  Cadastral - CRC  - emitido  pela  CPL -  Comissao
Permanente de  Licitaeao;
b)  Declaragao  formal  do  cumprimento  ao  disposto  no  inciso  XxxllI,  do  art.  70,  da  Constituigao
Federal,  em conformidade  com  a  Lei  n°.  8.666/93,  art.  27,  modelo anexo ao presente  Edital.
c)  Declaragao  de  que  nao  utiliza  mao-de-obra  direta  ou  indireta  de  menores  de  18  (dezoito)
anos  para  a  realizagao  de trabalhos  noturnos,  perigosos  ou  insalubres,  bern  como  nao  utiliza,
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.0 8.666/93),  conforme modelo constante do Anexo deste  Edital;
b) Alvara de  Licenea  para  Funcionamento;

6.5. Disposie6Es GERAis DA HABiLiTACAO
6.5.1.   Os  interessados  ja  cadastrados  na  Prefeitura  do  Mun.icipio  de  Augustin6polisITO,   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
apresentagao das propostas, vencidos.
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6.5.2.    Na    hip6tese   de    nao   constar   prazo    de   validade    nas   certid6es   apresentadas,    a
Administra?ao  aceitara como validas as  expedidas ate 30  (trinta)  dias  imediatamente anteriores
a data de apresentagao das propostas.
6.5.3.   A  comprovagao  de   Regularidade   Fiscal   das   lvllcROEMPRESAS   E   EMPRESAS   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:in::toMs,cer:een:£::ssa:oe[t::p6retsDa6dceoReTqEuU9BoopDogeEfuevvEL%bEq.Bat:nutftEaNP+eos:nEaAr#
HABILITAeAO),  deste Edital,  mesmo que apresentem alguma restrigao;

a)   Havendo   alguma   restrigao   na   comprovagao   da   regularidade   fiscal,   sera
assegurado  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  uteis,  cujo termo  inicial  correspondefa  ao
momento   em   que   o   proponente   for   declarado   o   vencedor   do   certame,
prorrogavel   por   igual   periodo,    a   crit6rio   da   administraeao   ptlblica,    para   a
regularizagao   da   documentagao,   pagamento   ou   parcelamento   do   debito   e
emissao  de  eventuais  certid6es  negativas  ou  positivas  com  efeito  de  certidao
negativa   (Redaeao  dada  pela  Lei  Complementar  n°  147,  de  07  de  agosto  de
2014);

b)  a  nao  regulariza?ao da  documenta?ao,  no  prazo  previsto  no §1°  do artigo 43
da  Lei  Complementar  123/2006,  implicara  decadencia  do  direito  a  contratagao,
sem  prejuizo  das  sane6es  previstas  no  artigo  81   da  Lei  Federal  n°  8 666/93,
sendo   facultada   a   Administrac;ao   convocar   os   licitantes   remanescentes,   na
ordem de classifica?ao,  para a assinatura do contrato ou  revogar a licitagao.

7.  DO  PROCEDIMENTO  E  DO JULGAMENTO
7.1.  No  horario  e  local  indicados  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    pelo    Pregoeiro    visara    ao    atendimento    das    condic6es
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto nao atenda as especifica?6es,  prazos e condi?6es fixados no  Edital;
b) que apresentem  pre?o 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  pregos,  as  propostas  serao  verificadas  quanto  a  exatidao  das  opera?6es
aritm6ticas  que  conduziram   ao  valor  total  orgado,   procedendo-se  as  correc6es   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 prego  por servi?o  e as  demajs com  pregos  at610%  superior
aquela;
b)  nao  havendo  pelo  menos  03  (tres)  pregos  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    pregos,    serao    admitidas    todas    as    propostas    empatadas,
independentemente do  ndmero de licitantes.
7.7.  0  Pregoeiro  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,  decidindo-se  por  meio  de  sorteio  no  caso  de  empate  de  pregos.
Da mesma forma, em seguida,  com  os itens de major desconto por servigo.
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7.7.1. A licitante sorteada em  primeiro  lugar podera escolher a  posigao  na  ordenagao  de  lances
em   relagao   aos  demais  empatados,   e  assim  sucessivamente  ate  a  definieao  completa  da
ordem de lances.
7.8.   Os   lances   deverao   ser  formulados   em   valores   distintos   e   decrescentes,   inferiores   a
proposta de menor pre?o.
7.09.  A  etapa  de  lances  sera  considerada  encerrada  quando  todos  os  participantes  dessa
etapa declinarem da formula?ao 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  ultimo  prego ofertado.
7.11.  0  Pregoeiro  podera  negociar com  o autor da  oferta de  menor valor com  vistas a redugao
do  prego.
7.12.  Ap6s  a  negocia?ao,  se  houver,  o  Pregoeiro  examinara  a  aceitabilidade  do  menor  prego,
decidindo  motivadamente a respeito.
7.12.1.   A  aceitabilidade  sera   aferida   a   partir  dos   preeos  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 habilita?ao do respectivo proponente.
7.14.   Eventuais  falhas,   omiss6es  ou   outras  irregularidades   nos  documentos  de   habilita?ao,
poderao ser saneadas  na  sessao  ptlblica  de  processamento  do  Pregao,  ate a decisao sobre  a
habilitaeao,  inclusive  mediante:
a) substitui?ao e apresentagao de documentos, ou
b) verificagao efetuada  por meio eletr6nico  habil de informae6es.
7.15.   A  verifica?ao  sera   certificada   pelo   Pregoeiro   e  deverao   ser  anexados   aos   autos   os
documentos   passiveis  de  obtengao  por  meio  eletr6nico,   salvo  impossibilidade  devidamente
justificada.
7.16.   A   Administracao   nao   se   responsabilizafa   pela   eventual   indisponibilidade   dos   meios
eletr6nicos,    no   momento   da   verificaeao.    Ocorrendo   essa   indisponibilidade   e   nao   sendo
apresentados os documentos alcan?ados  pela verifica?ao,  a  licitante sera  inabilitada.
7.17.  Constatado  o  atendimento  dos  requisitos  de  habilitaeao  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,  o  Pregoeiro examinara a  oferta subsequente de menor prego,  negociara  com o seu
autor,   decidira   sobre   a  sua   aceitabilidade  e,   em   caso   positivo,   verificara   as   condie6es   de
habilita?ao e assim sucessivamente,  ate a apuraeao de uma oferta aceitavel cuja autora atenda
aos requisitos de habmtagao,  caso em que sera declarada vencedora.
7.19.  No  prego  proposto  deverao  estar  incluidos  todos  os  custos  relacionados  com  salarios,
encargos  trabalhistas,   previdenciarios  e  sociais,  tributos  e  contribuie6es,   e  todos  os  demais
impostos,  taxas,  fretes  e outras despesas decorrentes de  exigencia  legal  ou  das  condi?6es  de
gestao  do  contrato  a  ser  assinado,   al6m  dos  materiais  consumiveis  e  a  depreciagao  dos
equipamentos e bens duraveis.
7.20.  Em  seguida,  abrifa  os  envelopes  n°  02  das  licitantes  que  aceitaram  e  decidira  sobre  as
respectivas habilitag6es,  observadas as disposic6es retro. As habilitadas serao  incluidas na ata
de registro de pregos,  observada a ordem de classificagao,  a que alude o subitem 7.10 supra.
7.21.  Constatado  o  atendimento  as  exigencias  do  edital  (especificagao  e  documentagao),  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   prego   do   melhor   colocado.   O(s)
proponente(s),   ap6s  a  homologagao,   sera(ao)  convocado(s)   para  assinar  o  CONTRATO  no
prazo de 5  (cinco) dias  dteis.

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.
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8.1.1.   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   Vl    da    referida    Lei,    6   necessario,    a   6poca   do
credenciamento,  manifestagao  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.
8.2.   Entende-se   por  empate   aquelas   situag6es   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 preeo.
8.3.   Para  efeito  do  disposto  no  item  8.2  deste  edital,  ocorrendo  o  empate,  proceder-se-a  da
seguinte forma:
8.3.1.  A  "ME"  ou  "EPP"  melhor  classificada  sera  convocada  para  apresentar  nova  proposta,  a
qual devefa ser feita no prazo  maximo de 05 (cinco) minutos,  ap6s o encerramento dos lances,
sob pena de  preclusao do direito.  Caso ofereea proposta inferior a melhor classificada,  passara
a  condieao de  primeira  classificada do certame;
8.3.2.  Nao  ocorrendo  interesse da "ME"  ou  "EPP"  em  formular nova  proposta,  na forma  do  item
8.3.1,  serao convocadas  as  remanescentes que porventura se enquadrem  na  hip6tese do  item
8.1.1,  na ordem  classificat6ria,  para o exercicio do  mesmo direito;  e
8.3.3.   No   caso   de   equivalencia   dos   valores   apresentados   pelas   "ME"   ou   "EPP"   que   se
encontrem  no  intervalo  estabelecido  no  item  8.2]  sera  realizado sorteio  entre  elas  para  que  se
identifique aquela que  primeiro  podera apresentar a melhor oferta.
8.4.  Na  hip6tese  da  nao  contratagao  e  desde  que  exauridas todas  as  empresas  enquadradas
como   "ME"   ou   "EPP",   voltara   a   condigao   de   primeira   classificada,   a   empresa   autora   da
proposta de menor preeo originalmente apresentada.
8.5.  0  disposto  neste  item  8  somente  se  aplicara  quando  a  proposta  de  menor valor nao tiver
sido apresentada  por uma "ME"  ou "EPP".
8.6.   Em   atendimento  a  LEI  COMPLEMENTAR  N°  147,   DE  7   DE  AGOSTO  DE  2014,   nas
contratag6es   publicas  da  administracao   direta  e   indireta,   autarquica  e  fundacional,   federal,
estadual  e   municipal,   devera  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   amplia?ao   da  eficiencia  das   politicas
pdblicas e o  incentivo a  inovaeao tecnol6gica.

9. iMpuGNAeAO AO EDiTAL E  REcuRsOs
9.1.   Nao   serao   conhecidas   as   impugnae6es,   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  tlteis  antes  da  data  fixada  para  abertura  da  sessao  pdblica,  qualquer
pessoa podera impugnar o ato convocat6rio do pregao.
9.1.2.  0  Pregoeiro  decidira  sobre  a  impugnag;ao  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 intengao 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  t6rmino  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   intengao   de   interpor  o   recurso   pelo
proponente.
9.4.   Os  recursos  contra  decis6es  do  Pregoeiro  terao  efeito  suspensivo  do  item  em  que  foi
apresentado  o  recurso  ate  a  sua  decisao.  a  acolhimento  de  recurso  importara  a  invalidac:ao
apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
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10.  DO CRITERIO  DE JULGAMENTO
10.1.  No  julgamento  das  propostas  considerar-se-a  vencedora  aquela  que,  tendo  sido  aceita,
estiver  de  acordo  com  a  especifica?ao,  nos  termos  deste  Edital  e  ofertar  o  Ivlenor  Prego,  e
ap6s a fase de lances e for devidamente habilitada ap6s apreciagao da documentaeao.
10.2.   0   resultado   do  julgamento   das   propostas   sera   disponibilizado   aos   interessados   na
Prefeitura Municipal  de Augustin6polisITO,  na sala da  Comissao  Permanente de  Licitag6es,  sito
na   Rua   Dom   Pedro,   352]   Centro,   Augustin6polisITO,   para   intimagao   e   conhecimento   dos
interessados.
10.3.  Havendo empate,  no caso  de todas  licitantes desistirem  da fase  de  lances e se  negarem
a negociar com o Pregoeiro,  serao utilizados para fins de desempate os seguintes criterio:
1°)  o disposto  no § 2° do Art.  3° da  Lei  Federal  n° 8.666/93;
2°) sorteio,  em  ato  publico,  para  o qual todas as licitantes serao convocadas.

11. pRAzO DE EXEcueAO
11.1.  A Ata  de  Reglstro  de  Pregos  inlciara  sua  v.Igencia  a  partir de  sua  assinatura,  com  sua  vigencla  de
12 (doze)  meses, a qual e vedada a sua prorroga?ao

::n2forsmeehd:::::I:t::::;:afeoniroedaosAprtart6e5:'d=f:,3:%r6Tga3',[Zea:as°uad:e::;::::raeen::ep°deraseradltado,

12.  DO  PAGAMENTO
12.1.  Os  pagamentos  decorrentes  da  entrega  do  objeto  licltado  efetivar-se-ao  com  a  entrega  da  conta,
acompanhada  da(s)  respectiva(s)  nota(s)  fiscal(ais),   somente  atestada(s)  pelo(s)  servidor  competente
para tal  atribuigao.
12.2.  Os  pregos  contratados serao flxos e  irreajustavels,  ressalvada a  necessidade de  restabelecimento
do equilibrio econ6mico financeiro do contrato,  nos termos da  Lei.
12.3.  A(s)  nota(s)  fiscal(ais),  relativa(s)  a(s)  Ordem(ns)  de  Entrega,  tera(ao)  urn  prazo  de  ate  05  (cinco)
dias uteis  para conferencia e aprovagao da(s)  sua(s)  protocolizagao(6es).
12.4. As contas serao pagas conforme especificado no contrato,  contados, ap6s a data de protocolo.
12 5.  Nenhum  pagamento sera efetuado a contratada antes de  paga ou  relevada eventual  multa que lhe
tenha sido aplicada.

13. DOs REcuRsOs FiNANCEiROs E DA DOTAeAO ORCAMENTARiA
13.1  As despesas com a  presente  licltagao terao seus custos cobertos com os  recursos  provenlentes da
Lei  Ongamentaria  para o exercicio 2020,  assim classificada:

6RGAO:  03.03.00  -sECRETARiA  MUNicipAL DE ADMiNisTRAeAO
UNIDADE:  03.03.01  -SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAGAO
04.122.0052.2.010  -MANUTENC;AO  DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE ADMINISTRACAO

6RGAO:  05.13.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE:  05.13.01  -FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE

:838?828829!2:MAN#EN8A888sFxg38sMDUENAC+E#58Ag,%EEMSAUDE
10 303.0208.2 054 -MANUTENQAO  DO CAPS
10.302.0208.2.045 -MANUTEN9AO  DA UPA

6RGAO:  06.14.00 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE:  06.14.01  -FUNDO  MUNICIPAL DE  MEIO AMBIENTE  E SANEAMENTO
18  542.0052.2.091  -MANUTENC;AO  DO  FUNDO  DE  MEIO AMBIENTE

6RGAO:  04.12.00 -FUNDO MUN.  DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:  04.12.01  -FUND0  MUN. DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0125 2.036  I  MANUTENQAO  DO  FUNDO  MUNICIPAL  DO  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL
08.243.0122.2.028 ,  MANUTENQAO  DO CONSELHO TUTELAR
08.243.0122.2.034 -MANUTENQAO  DO  PROGRAMA CRIANGA FELIZ
08.334.0052.2.038 -MANUTENC;AO  DO CVT -CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO
08.244.0125.2.120 -MANUTENQAO  DO  PROGRAMA BOLSA FAMiLIA E  DO CADASTRO  UNICO
08.244.0125.2.118 -REALIZACAO  DE AQ6ES  DE  PROTE9AO  SOCIAL  BASICA
08.244.0125.2.035 -REALIZAQAO  DE AGOES  DE  PROT.  SOCIAL ESP.  DE MEDIA COMPLEXIDADE
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PODER:  08.00.00  -FUNDO  M.  DOs  DiREiTOs  DA  cRiANeA  E  DO ADOLEscENTE
6RGAO:  08.16.00 -FUNDO  M.  DOS  DIREITOS  DA CRIANCA  E DO ADOLESCENTE
08.243.0122.2.131  -MANUTENQAO  DO sERvleo  DE AcOLHiMENTO  INSTiTucioNAL -ABRIGO

6RGAO: 07.15.00 -FUNDO MUNlclpAL DE EDucAeAO DE AUGusTiN6pOLis
uNiDADE:  07.15.01  . FUNDO  MUNicipAL DE  EDucAeAO

12.361.1005.2.066  -MANUTENQAO  DA  FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO
12.365.0122.2.069  -MANUTENC;AO  DE  CRECHES
12.365.04012.070  -MANUTENC;AO  DO  ENSINO  INFANTIL  -PRE  ESCOLA
12.361.0403  2  060  -MANUTENCAO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL

UNIDADE:  07.15.02 -FUNDEB -FUNDO  DE  DESENV.  DA  EDUCACAO  BASICA
12  361.0403.2.061  -MANUTENQAO  DOENSINO  FUNDAMENTAL -FUNDEB-40%
12 365.0401.2.071  -MANUTENQAO  DA PRE  ESCOLA -FUNDEB-40%
12.365  0401.2.112  -MANUTEN9AO  DA CRECHE  -FUNDEB 40%
3.3.90.30.00 -Material de Consumo
3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte:  10,20,31,40,401,440,700,

14.  DAS OBRIGAC6ES
14.1.  DA  CONTRATADA
141.1. A adjudicataria se obriga,  nos termos deste  Edital,  a:
a) Ap6s a homologagao da  licitagao,  comparecer para assinatura da Ata de Registro de Pregos
e   do   respectivo   Contrato,   no   prazo   de   ate   05   (cinco)   dias]   contados   do   recebimento   da
convocagao formal, conforme o caso;
b)  0  licitante vencedor fica  obrigado  a  aceitar  nas  mesmas  condig6es  de  locagao,  acr6scimos
ou supress6es de ate 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicagao;
c)  Se a  licitante vencedora,  injustificadamente  ou  se  nao  apresentar situagao  regular no  ato da
feitura da  nota  de  empenho,  a  sessao  sera  retomada  e,  os  demais  licitantes  serao  chamados,
na  ordem  de  classificagao,  para faze-lo  nas  condi?6es  de suas  respectivas  ofertas,  observado
que   a   pregoeira   examinara   a   aceitabilidade,   quanto   ao   objeto   e   valor,   sujeitando-se   o
desistente as penalidades constantes neste edital;
d) Ocorrendo a hip6tese prevista na letra anterior,  a sessao do Pregao sera retomada.
e)  A  licitante   devera   manter  durante   a  vigencia   do   contrato  decorrente  desta   licitagao,   as
condig6es de habilitagao previstas neste Edital,  sob pena de cancelamento do mesmo.

14.2.  DA CONTRATANTE:
14.2.1. A Contratante se obriga,  nos termos deste  Edital,  a:
a)  Prestar todas  as  informa?6es  necessarias  a  CONTRATADA  para  a  perfeita  execu?ao  dos
servigos  licitados,  de  acordo  com  o descrito  neste  edital,  bern como  sua fiscalizaeao,  aplicando
as  penalidades  legais  e  contratuais  cabiveis  as  hip6teses  de  descumprimento  parcial  ou  total
do presente contrato.
b)  Efetuar o  pagamento a  CONTRATADA conforme disposto  no  edital,  mediante  apresentagao
da Nota Fiscal]  desde que atendidas as demais exigencias estabelecidas neste Edital.
c)  Notificar a  CONTRATADA,  por escrito,  a  ocortencia  de  eventuais falhas  ou  imperfei?6es  na
prestagao dos servigos ora contratados.
15.  DAS  PENALIDADES
15.1.  Quem,  convocado dentro  do  prazo de validade da sua  proposta,  nao  celebrar o contrato,
deixar  de   entregar  ou   apresentar  documentaeao   falsa   exigida   para   o   certame,   ensejar  o
retardamento   da   execueao   de   seu   objeto,   nao   mantiver  a   proposta,   falhar  ou  fraudar  na
execugao   do   contrato,   comportar-se   de   modo   inid6neo   ou   cometer   fraude   fiscal,   ficara
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.  4°  da  Lei  10.520/2002,  pelo  prazo  de  ate  5  (cinco)  anos,  sem  prejuizo  das
multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominag6es legais.
15.2.  0  atraso  injustificado  na  execugao  dos servi?os  sujeitara  a  adjudicataria  a  multa  de  mora,
no valor de 0,2%  (dois d6cimo  por cento)  ao dia sobre o valor da  Nota de  Empenho,  ate  o  limite
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de  10%  (dez  por cento)  do  valor do  contrato,  sem  prejuizo  das  demais  sang6es.  A  multa  sera
descontada dos pagamentos,  ou ainda,  se for o caso,  cobrado judicialmente.
15.3.  A  Administragao  podera,   garantida   pfevia  defesa,   aplicar  a  proponente  vencedora  as
seguintes sane6es:
a) Advertencia  pelo atraso injustificado no fornecimento;
b)  Multa  na forma prevista  no item  15.2;
c)   Suspensao  temporaria  de   participagao  em   licitagao  e  impedimentos  de  contratar  com   a
Administraeao,  por prazo  nao superior a 02 (dois) anos,  pela  inexecueao  parcial da entrega;
d)  Declara?ao  de  inidoneidade  para  licitar e  contratar com  a Administra?ao  Pdblica  pelo  tempo
que  perdurar os  motivos  da  punieao,  ou  ate que seja  promovida  a  reabilitacao  da  contratada e
depois  de  ressarcido  os  prejuizos  resultantes,  para  a  Administraeao  pela  inexecueao total  da
entrega;
e)  A  sangao  prevista  na  alinea  "d"  6  de  competencia  exclusiva  da  Secretaria  Municipal  de
Administragao,  depois  de  facultada  a  defesa  do  interessado  no  respectivo  processo,  no  prazo
de  10  (dez) dias da abertura de vista.

0          1::ip£ARJDujE'5,€&%35:HOMOLOGAgho
16.1.1.  A falta  de  manifesta?ao  imediata  e  motivada  da  inteneao  de  interpor  recurso,  por parte
da(s)  proponente(s),  importara  na  decadencia  do  direito  de  recurso,  competindo  ao  Pregoeiro
adjudicar o(s) objeto(s) do ceriame a(s) proponente(s) vencedora(s).
16.1.2.   Existindo   recurso(s)   e   constatada   a   regularidade   dos   atos   praticados   e  ap6s   a
decisao do(s)  mesmo(s),  a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicagao do(s)
objeto(s) do certame a(s) proponente(s) vencedora(s).

a

16.2.  DA  HOMOLOGAeAO:
16.2.1.  Compete o  Prefeito Municipal  homologar o  PREGAO.
16.2.2.   A   partir   do   ato   de   homologagao   sera   fixado   o   inicio   do   prazo   de   convocagao
da(s)proponente(s)   adjudicataria(s)   para   assinar   o   CONTRATO,   respeitada   a   validade   de
sua(s)  proposta(s).
16.2.3.  Ap6s  a   adjudicagao  do  objeto  da   licitagao   pela   Pregoeira,   e   a  vista   do  relat6rio   de
julgamento,   o   Gestor   efetivara   juizo   de   conveniencia   acerca   do   procedimento   licitat6rio,
podendo  homologar  o  certame,   ou  se  for  o  caso,   mediante  decisao  fundamentada  podera
revogar a  licitaeao;
16.2.4.    A   decisao    da    autoridade    competente    sera   afixada    em    mural    da    Prefeitura    e
encaminhada  para  o  setor  competente  para  a  devida  publicagao  no  site  oficial  da  Prefeitura
Municipal Augustin6polisITO;
16.5.  A  recusa  injustificada  do  adjudicatario  em  entregar  o  objeto  no  prazo  estipulado  pela
Secretaria    Municipal    de    Administraeao    caracteriza    descumprimento    total    da    obrigagao
assumida,    sujeitando-o    as    penalidades    previstas    em    lei,    excegao    feita    aos    licitantes
remanescentes que se negarem a aceitar a contratagao.

17.  DA  FORMALIZACAO  DA ATA  DE  REGISTRO  DE  PRECO
17.1.  Homologada  a  licita?ao,  sera  formalizada  a  Ata  de  Registro  de  Pre?o,  com  o  fornecedor
primeiro classificado,  obedecida  a ordem de classificagao e  os quantitativos  propostos.
17.2.  0 fornecedor sera convocado formalmente, sendo dev.idamente  informados sobre o local,
data e hora para a reuniao e assinatura da Ata de Registro de Pregos.
a)  o  prazo  de  convocaeao  do  fornecedor  podefa  ser  prorrogado,  desde  que  ocorra  motivo
jus{ificado e aceito,
17.3.   No  caso  do  fornecedor  primeiro  classificado,   ap6s  convocado,   nao  comparecer  ou  se
recusar a assinar a Ata de  Registro  de  Pregos,  no  prazo de 05 dias  tlteis,  contados da data  da
convoca?ao,  sem  prejuizo  das  punic6es  previstas  neste  edital  e  seus Anexos,  a  Prefeitura  do
Municipio   Augustin6polisITO   registrara   o   licitante   que   aceitar   manter   o   prego   do   primeiro
classificado  na  licitagao,  mantido a ordem de classifica?ao.
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17.4.  Publicada  na  imprensa  oficial  a  Ata  de  Registro  de  Prego  tera  efeito  de  compromisso  de
fornecimento,  e  tera  validade  de  at612  (doze)  meses,  contados  a  partir  da  data  da  sua
assinatura.

18.   DAs   cONDle6Es   DE   FORNEclMENTO   DOs   pRODUTOs   E   PRESTACAO   DOs
SERVICOS
18.1.   A  convocagao  do   Proponente   pela   Prefeitura  do  Municipio  de  Augustin6polisITO  sera
formalizada  e  contera  o enderego  e  o  prazo  maximo  em  que  devera  comparecer para  retirar o
respectivo pedido de futura prestagao de servigos no fornecimento de recargas de Gas GLP.
18.2.  0  Proponente convocado na forma do subitem  anterior que  nao comparecer,  nao retirar o
pedido  no  prazo  estipulado  ou  nao  cumprir as  obriga?6es estabelecidas  na Ata  de  Registro de
Prego, estara sujeito as sang6es previstas neste Edital e seus Anexos.
18.3.  Quando  comprovada  a  hip6tese  acima,  a  Prefeitura  do  Municipio  de  Augustin6polisITO

podera  indicar o  proximo  licitante melhor classificado  que  aceitar fornecer pelo  prego  registrado
ao  qual  sera  destinado  o  pedido,  sem  prejufzo  da  abertura  de  processo  administrativo  para
aplicacao de penalidades.
18.4.     Os     produtos     e     servigos     serao     solicitados     por     interesse     do     municipio     de
Augustin6polis/TO,   e  serao  entregues   no  setor  da   Secretaria   solicitante,   onde  as   referidas
trocas  de  botij6es  deverao  ser  realizados  pelo  profissional  da  empresa  contratada,   a  quem
cabe as  responsabilidades  pelo servi?o  realizado,  inclusive com  a garantia do servico  prestado.
18.5.  Os  servigos  de  entrega  deverao  ser  iniciados  imediatamente  ap6s  a  emissao  da  ordem
de servi?o e da expedigao da nota de empenho.
18.6.  As requisig6es deverao  conter a identificagao da  unidade requisitante,  indicagao expressa
do  numero  do  contrato,  do  ntlmero  desta  licitaeao,  do  nulmero  do  processo,  a  identificagao  da
Contratada,  a especificagao dos servieos a serem  prestados.
18.7.  As  requisie6es  serao  expedidas  por quaisquer  meios  de  comunicagao  que  possibilitem  a
comprovagao do respectivo  recebimento  por parte da Contratada,  inclusive correio eletr6nico.
18.8.   0   objeto   desta   licita?ao   devera   ser   atendido   no   prazo   estabelecido   na   ordem   ou
requisigao dos servigos,  contados a  partir do recebimento dessa ordem  inicial.

19.  DOS ACRESCIMOS E SUPRESS6ES
19.1. As aquisig6es e/ou contratag6es poderao sofrer actescimos/redue6es de ate 25%  (vinte e
cinco por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Pre?os.
19.2.  Na  hip6tese  prevista  no  item  anterior,  a  contrataeao  se  clara  pela  ordem  de  registro  e  na
razao dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
19.3.  A  existencia  de  pregos  registrados  nao  obriga  a  Administra?ao  a  firmar  as  contratag6es
que  deles  poderao  advir,  facultando-lhe  a  realizagao  de  licitacao  especifica  para  a  aquisigao
pretendida,   sendo   assegurado   ao   beneficiario   do   registro   preferencia   de   fornecimento   em
igualdade de condig6es.

20. DO CONTROLE E DAs ALTERAc6Es DE pREeos
20.1.  Durante  a  vigencia  da Ata,  os  pregos  registrados serao fjxos e  irreajustaveis,  exceto  nas
hip6teses  decorrentes  e  devidamente  comprovadas,  nas  situa?6es  previstas  na  alinea  "d"  do
inciso  11  do art.  65 da  Lei  n.  ° 8.666/93 ou de redugao dos  preeos praticados  no mercado.
20.2.  Mesmo  comprovada  a  ocortencia  de  situagao  prevista  na  alinea  "d"  do  inciso  11  do  art.  65
da  Lei  n.° 8.666/93,  a Administragao,  se julgar conveniente,  podera  optar  por cancelar a Ata  e
iniciar outro  processo  licitat6rio.
20.3.  Comprovada  a  redugao  dos  pregos  praticados  no  mercado  nas  mesmas  condig6es  do
registro,   e,   definido   o   novo   prego   maximo   a   ser   pago   pela   Administragao,   o   Proponente
registrado   sera   convocado   pela   Prefeitura   do   Municipio   de   Augustin6polis   para   a   devida
alteragao do valor registrado em Ata.

21. cANCELAlvlENTO DO REGisTRO DE pREeo DO pROpONENTE
21.1.  0  Proponente tera o seu  registro de  prego cancelado  na Ata,  por interm6dio  de  processo
administrat.lvo especifico, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa,  da seguinte forma:
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21.1.1.  A  pedido,  quando:
21.1.1.1.  Comprovar  estar  impossibilitado  de  cumprir  as  exigencias  da  Ata,  por  ocorrencia  de
casos fortuitos  ou  de forea  maior;
21.1.1.2.   0   seu   preeo   registrado   se   tornar,   comprovadamente   inexequivel   em   fungao   da
elevagao     dos     pre?os     de     mercado,      dos     insumos     que     comp6em      o     Gusto     das
aquisig6es/contrata?6es.
21.1.2.  Por iniciativa  da  Prefeitura  do  Municipio  de Augustin6polis/TO,  quando:
21.1.2.1.   0  fornecedor  nao  aceitar  reduzir  o   pre?o   registrado,   na  hip6tese  deste  se  tornar
superior aqueles praticados no mercado;
21.1.2.2.  Perder  qualquer  condigao  de  habilitagao  ou  qualificagao  t6cnica  exigida  no  processo
licitat6rio;

21.1.2.3.  Por raz6es de interesse  publico,  devidamente  motivado e justificado;
21.1.2.4.  Nao cumprir as obriga?6es decorrentes da Ata de  Registro de Pre?o;
21.1.2.5.    Nao    comparecer   ou   se    recusar   a    retirar,    no   prazo    estabelecido,    os    pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Prego;
21.1.2.6.   Caracterizada   qualquer   hip6tese   de   inexecu?ao   total   ou   parcial   das   condie6es
estabelecidas na Ata de Registro de Pre?o ou  nos pedidos dela decorrentes.
21.2.  Em  qualquer  das  hip6teses  acima,  concluido  o  processo,  a  Prefeitura  do  Municipio  de
Augustin6polisITO  fara  o  devido  apostilamento  na  Ata  de  Registro  de  Preco  e  informara  os
proponentes a nova ordem de registro.

22.  DO cANCELAlvlENTO AUTOMATico DO REGisTRO DE  pREeo
22.1. A Ata de Registro de Prego, decorrente desta licitagao, sera cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigencia.
b) quando nao restarem fornecedores registrados.

23. Disposie6Es FiNAis
23.1.  A  presente  licitagao  nao  importa  necessariamente  em  contratagao,  podendo  a  Prefeitura
do  Municipio  de  Augustin6polisITO  revoga-la,  no  todo  ou  em  parte,  por  raz6es  de  interesse
ptlblico,  derivadas  de  fato  superveniente  comprovado,  ou  anula-la  por  ilegalidade,  de  oficio  ou
por provocacao,  mediante ato escrito e fundamentado.
23.2.  0  proponente  6  responsavel  pela fidelidade  e  legitimidade  das  informag6es  prestadas  e
dos   documentos   apresentados   em   qualquer   fase   da   licitagao.   A   falsidade   de   qualquer
documento  apresentado  ou  a  inverdade  das  informag6es  nele  contidas  implicara  a  imediata
desclassificagao  do  proponente  que  o  tiver  apresentado,  ou,  caso  tenha  sido  o  vencedor,  a
rescisao do contrato ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais sane6es cabiveis.
23.3.  E  facultado  ao  Pregoeiro,  ou  a  autoridade  a  ele  superior,  em  qualquer fase  da  licitagao,
promover diligencias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo.
23.4.   Os  proponentes  intimados  para   prestar  quaisquer  esclarecimentos  adicionais  deverao
faze-lo  no prazo  determinado  pelo  Pregoeiro,  sob pena de desclassificagao/inabilitacao.
23.5.  0  Pregoeiro,  no interesse da AdministraGao,  podera  relevar omiss6es  puramente formais
observadas na documentagao e proposta,  desde que nao contrariem a legislagao vigente e nao
comprometam  a  lisura da  Licitagao.
23.6.   As   normas   que   disc.iplinam   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 seguran?a da contrataeao.
23.7.  Os casos  nao  previstos  neste  Edital  serao decididos pelo  Pregoeiro.
23.8.  A  participagao  do  proponente  nesta  I.icita?ao  implica  em  aceitaeao  de  todos  os  termos
deste  Edita[.
23.9.  0  Contrato,   no  caso  do  presente  pregao,  sera  substituido  pela  Nota  de  Empenho  de
Despesa na forma do Artigo 62, "CAPUT" e § 4°, da  Lei 8.666/93, como assim transcrevo:

Art.  62.   0  instrumento  de  contrato  e  obrigat6rio  nos  casos  de  concorrencia  e
de tomada de  pregos,  bern como  nas dispensas e  inexigibilidades cujos  pregos
estejam  compreendidos  nos  limites  destas  duas  modalidades  de  licitagao,   e
facultativo  nos  demais  em  que  a  Administragao  puder  substitul-lo  por  outros
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instrumentos  habeis,  tais  como  carta-contrato,  nota  de  empenho  de  despesa,
autorizaeao de compra ou ordem de execu?ao de servi?o.

§4Q E  dispensavel  o  "termo  de  contrato"  e  facultada  a  substituigao  prevista
neste  artigo,   a  criterio  da  Administraeao  e  independentemente  de  seu  valor,
nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos,  dos

quais  nao resultem obrigag6es futuras,  inclusive assistencia tecnica.

23.10.  0  Foro  designado  para  julgamento  de  quaisquer  quest6es  judiciais  resultantes  deste
Edital  sera  o da  Comarca de Augustin6polis/TO.
23.11.  Demais disposig6es deste edital encontram-se descritas no Anexo  I  deste edital.

24.  DAs iNFORMAe6Es:
24.1.   Nao  serao   aceitas   alegag6es  de   nao  entendimento  ou   de   interpretagao   err6neo   das
condi?6es  do  presente  Procedimento  Licitat6rio  fixadas  neste  Edital,  salvo  se  manifestadas  e
encaminhadas ao  Deparfamento de  Licitag6es,  por escrito,  ate 05 (cinco)  dias  uteis antes da

o        ::::gfi#apri:r:]raof;bertura dos envelopes de Habilitaeao e propostas de pregos (art. 41,
24.2.  Maiores informag6es  poderao ser obtidas  (63)  34561232,  em  horario  de expediente.

25. ANEXOS  DO  EDITAL
25.1.  Integram  o  presente  Edital,  dele fazendo  parte os seguintes ANEXOS:
Anexo I -Termo de Refetencia;
Anexo 11 -Modelo de Declaragao de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo  Ill -Modelo de  Declaraeao de cumprimento dos requisitos da  habilitagao;
Anexo  lv -Modelo de Declaragao de nao emprego de menores;
Anexo V -Modelo de Declaragao de idoneidade;
Anexo  Vl  -  Modelo  de  declaragao  de  que  a  licitante  recebeu  os  documentos  e  que  tomou
conhecimento de todas as informae6es para cumprimento das obrigag6es do objeto licitado;
Anexo Vll -Declaragao de Conhecimento das Obrigag6es
Anexo Vlll -Declaragao de que  nao emprega  Funcionario  Pdblico
Anexo  lx -Minuta  de Contrato;
Anexo X -Modelo da Proposta;
Anexo Xl - Carta de Credenciamento.

Augustin6polis/TO,  08 de junho de 2020.

Luciara d)es Conceigao Santana
Pregoeira
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ANEXO  I  -TERIVIO  DE  REFERENCIA

1.  DO OBJETO:
1.1.  Registro  de  Pregos para  aquisieao de  recargas de gas tipo GLP,  para  atender a  Prefeitura
e  Fundos Municipais de Saude,  Educagao e  Desenvolvimento Social  de Augustin6polisITO.
1.1.1   Das  recargas,  trata-se  de  CARGA  DE  GAS  de  cozinha  GLP-residencial,  acondicionado
em   botijao  de   13  kg,   retornavel,   composigao  basica   propano  e  butano,   altamente  t6xico  e
inflamavel,   para  ser  entregue  junto   aos  6rgaos  solicitantes,   visando  atender  a   Prefeitura  e
Fundos  Municipais  de  Satlde,  Educagao  e  Desenvolvimento  Social  de Augustin6polisITO,  com
entrega parcelada.
1.2.    A  participagao  nesta  licitac:ao  6  restrita  as  Microempresas  (ME),  Empresas  de  Pequeno
Forte  (EPP)  e  Microempreendedor Individual  (MEl),  legalmente  autorizados  a  atuarem  no  ramo
pertinente ao objeto desta licitac;ao,  que atendam  a todas as exigencias contidas  neste Edital e
que  apresentem  a  documentagao  solicitada  no  local,  dia  e  horario  informado  no  preambulo
deste  Edital.
1.3.   Nos  items  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  alterac6es  posteriores  como  MICROEMPRESAS  (ME)  e/ou  EIVIPRESA  DE
PEQUENO  PORTE  (EPP),  comprovadamente  do  ramo  correlacionado  ao  objeto  desta
licitaeao,  que satisfaeam  as condig6es  exigidas  no presente edital  e seus anexos,  parte
integrante deste edital.

2.  DA JUSTIFICATIVA:
A  sede  da  Prefeitura  Municipal,  assim  como  os  Fundos  Municipais  de  Educagao,  Satlde  e  de
Desenvolvimento  Social  possuem  cantinas  que  atendem  seus  servidores  e  usuarios  do  poder
ptlblico  municipal,   assim   como  programas  desenvolvidos  para  a  alimentagao  escolar  e  dos
atendidos  por programas  desenvolvidos  por ag6es  do  Fundo  de  Satlde  e  do  Desenvolvimento
Social.
Portanto,     a    Prefeitura    Municipal    de    Augustin6polisITO,     por    meio    deste    procedimento
administrativo,  busca a contratagao de empresa especializada para atender no fornecimento de
recargas  de  Gas  GLP,  de  uso  residencial,  com  carga  de  13kg,  onde  se  faz  se  necessario  a
realizagao do  procedimento  licitat6rio adequado  para  aquisigao dos produtos ora mencionados.
2.1.  Os  quantitativos  das  recargas  de  gas  GLP,  foram  embasados  na  solicitacao  feita
pelos Secrefarios Municipais e gestores dos Fundos Municipais desta municipalidade.

3.  DA ENTREGA E ACEiTAeAO DO OBjETO LiciTADO
3.1.  Os produtos deverao ser entregues  imediatamente,  ap6s  o recebimento da  autorizagao de
fornecimento,   encaminhada   atrav6s   de   correio   eletr6nico   ou   pessoalmente   ao   enderego
indicado  pelo  licitante  vencedor,  ou  via  requisig6es,  devendo  a  entrega  ser  confirmada  pelo
responsavel   da   contratada   mediante   mensagem   eletr6nica  de   retorno,   observado   ainda   o
disposto  no Art.  69 da  Lei  n° 8.666/93.
3.2.  Os produtos deverao sem entregues nos locals previamente indicados.
3.3. A entrega dos produtos em desconformidade com  o especificado acarretafa a sua imediata
troca:  caso  nao  seja  possivel,  o  produto  sera  devolvido,   as  expensas  do  adjudicatario,   com
aplica?ao das san?6es legais cabiveis.
3.4.  0  licitante  vencedor devera  entregar  os  produtos  de  forma  parcelada,  mediante  emissao
da  AF  -  Autorizaeao  de  fornecimento   pelo   Departamento  de  Compras]   fazer  as  trocas  e
garantir a seguranga dos servigos realizados.
3.5.   As   despesas   de   entrega,    devolugao   e   troca   dos   produtos,   ficam
FORNECEDOR.

A   CARGO   DO
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4.  FUNDAMENTAeAO LEGAL
4.1  -0  processo  licitat6rio observara  as  normas e  procedimentos administrativos constantes  na
Lei   n°   10.520,   de   17   de  julho   de   2002,   Decreto   n°   3.555,   de   08   de   agosto   de   2000   e,
subsidiariamente,   as   normas   da   Lei   n°   8.666/93,   de   21    de  junho   de   1993,   e   alterag6es
posteriores.

5. jusTiFicATivA DA EscOLHA DA MODALiDADE DE LlciTAeAO
5.1   -  A   escolha   da   modalidade   de   Pregao   Presencial   para   a   realizagao   deste   processo
licitat6rio  justifica-se  pela  maior  rapidez  em  sua  execugao  e  pela  possibilidade  de  se  obter
pregos  mais  vantajosos  pela Administra?ao,  pela  possibilidade  que  tern  os  licitantes  de  reduzir
pregos durante o pr6prio processo de escolha.

6.  DO VALOR
6.1.  0 valor total  estimado  encontra-se  na tabela  abaixo  e foi  realizado  pelo  Setor de  Compras
desta  Prefeitura  Municipal.

DAS  ESPECIF icAeoEs, QUANTIDADEs

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE ADIVIINISTRACAO

Item Quant Unid.

V.  M6dio
V.TotalDESCRICAO Unit.

1 10 UND

CARGA DE GAS de cozinha GLP-

95,67 956,67residencial,  acondicionado em  botijao de  13
kg,  retornavel,  composieao basica propano e
butano,  altamente t6xico e  inflamavel.

SECRETARIA  MUNl CIPAL DE  EDUCACAO

2 300 UND

CARGA DE GAS de cozinha  GLP-residencial,

95,67 28.700,00acondicionado em  botijao de  13 kg,  retornavel,
composi?ao basica propano e butano,
altamente t6xico e inflamavel.

FUNDO  MUNICIPAL DE SAODE

3 100 UND

CARGA DE  GAS de cozinha GLP-residencial,

95,67 9.566,67acondicionado em  botijao de  13  kg,  retornavel,
composieao basica propano e butano,
altamente t6xico e inflamavel.

FUNDO  MUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4 100 UND

CARGA DE GAS de  cozinha  GLP-residencial,

95,67 9.566,67acondicionado em  botijao de  13 kg,  retornavel,
composi?ao basica propano e butano,
altamente t6xico e inflamavel.

Total  RS 48.790,01

6.2.  Nos valores contratados ja deverao estar incluidos todos os  custos diretos e indiretos.
6.3.  Os pre?os contratados s.ergo fixos e  irreajustaveis  pelo  periodo contratual.

7.  DO PRAZO
7.1.  A  respectiva  Ata  de  Registro  de  Pregos  tera  validade  de  12  (doze)  meses,  contados  a
partir de sua assinatura.

8.  DA FONTE  DE RECURSOS
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8.1.   As   despesas   decorrentes   da   presente   contratagao   correrao   a   conta   dos   recursos
especificos  consignados  no  or?amento  da  Prefeitura  do  Municipio  de  Augustin6polis/TO,  nos
elementos  de despesa  e  dotag6es ongamentarias,  pertencentes ao  orgamento a ser executado
no exercicio de 2020]  nas seguintes contas:

6RGAO:  03.03.00 . SECRETARIA  IviuNiclpAL DE ADMINisTRAeAO
UNIDADE:  03.03.01  -SECRETARIA  MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04.122.0052.2.010 -MANUTEN9AO  DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE ADMINISTRACAO

6RGAO:  05.13.00 -FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE:  05.13.01  -FUNDO  IVIUNICIPAL  DE  SAUDE
10.302.0208 2.052  -MANUTENC;AO  DO  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE
10 301.0208.2.122 -MANUTENQAO  DAS AQ6ES  DE ATENQAO  BASICA EM  SAUDE
10.303.0208.2.054 -MANUTENCAO DO  CAPS
10.302.0208.2.045 -MANUTENCAO DA  UPA

6RGAO:  06.14.00 -FUNDO MUNICIPAL DE  MEIO AMBIENTE
UNIDADE:  06.14.01  -FUNDO  MUNICIPAL  DE  MEIO AMBIENTE  E  SANEAMENTO
18.542.0052.2.091  -MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

6RGAO:  04.12.00 -FUNDO  IVIUN.  DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:  04.12.01  -FUNDO  NUN.  DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL

8:22:8:29282::MAN:=EN8A8B85%NN%ELMH%N+3'TPEALLARODESENvoLviMENTosoclAL
08.243.0122.2.034 -MANUTENCA0  DO  PROGRAMA CRIANC;A FELIZ
08.334.0052.2.038 -MANUTENCAO  DO CVT -CENTRO VOCAC'ONAL TECNOLOGICO
08.244.0125.2.120 I  MANUTENQAO  DO  PROGRAMA BOLSA FAMILIA E  DO  CADASTRO  UNICO
08.244.0125.2118 -REALIZAC;AO  DE AG6ES  DE  PROTECAO SOCIAL  BASICA
08.244.0125.2.035 -REALIZACAO DE AC6ES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE
PODER:  08.00.00 -FUNDO  M.  DOS  DIREITOS  DA  CRIAN?A  E  DO ADOLESCENTE
6RGAO:  08.16.00  -FUNDO  M.  DOS  DIREITOS  DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08  243.0122.2.131  -MANUTENCAO  DO  SERVIC;O  DE ACOLHIMENTO  INSTITUCIONAL  I ABRIGO

6RGAO: 07.15.00 -FUNDO MUNlcipAL DE EDucAeAO DE AUGusTiN6pOLis
UNIDADE:  07.15.01  -FUNDO  MUNicipAL DE  EDucAeAO

12.361.1005.2.066 -MANUTENGAO  DA  FUND0  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO
12.365.0122.2.069  -MANUTENC;AO  DE  CRECHES
12.365.0401.2.070  I  MANUTENGAO  DO  ENSINO  INFANTIL -PRE  ESCOLA
12.361.0403.2.060  -MANUTENC;AO  DO  ENSIN0  FUNDAMENTAL

UNIDADE:  07.15.02 -FUNDEB -FUNDO  DE  DESENV.  DA  EDUCACAO  BASICA
12.361.0403  2`061  -MANUTENC;AO  DOENSINO  FUNDAMENTAL  -FUNDEB-40%
12 365.0401.2 071  -MANUTENCAO  DA PRE  ESCOLA -FUNDEB-40%
12.365.04012.112  -MANUTEN9AO  DA CRECHE  -FUNDEB 40%
3.3.90.30.00 -Material de  Consumo

3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte:  10,  20,  31,40,401,440,700,

9.  DA CONTRATACAO
9.1   Por se  tratar de  compra  com  entrega  imediata  e  integral  dos  bens,  o  Contrato  decorrente
desta  licitagao  sera  substituido  por  Nota  de  Empenho  de  Despesa,  conforme  previsao  do  art.
62 da  lei  8.666/93.
9.2 0 prazo  previsto para o  recebimento da  Nota de  Empenho de  Despesa sera de no maximo
05  (cinco)  dias,  contados  da  convocagao  para  a  sua  formalizagao,   podendo  ser  prorrogado
uma  s6  vez,  por  igual  periodo,  nas  situa?6es  previstas  no  §  1°  do  art.  64  da  lei  n°.  8.666/93,
sob  pena  de  decair o  direito  a  contratagao,  sem  prejuizo  das  sang6es  previstas  no Art.  81  da
mesma  Lei.

io. OBRiGAe6Es DA CONTRATADA:
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10`1.  Fornecer os  produtos  e servi?os  cotados  em  estrita conformidade  com  as especificae6es
exigidas no presente Termo de Referencia e 6rgaos reguladores;
10.2.  Fornecer  os  produtos  e  servigos,  de  acordo  com  os  parametros  da  especificagao  deste
Termo,  durante  toda  a  vigencia  da  ata  de  registro  de  pregos,  bern  como  de  acordo  com  a
portaria  n° 47,  de 24/03/99 da ANP e  NBR-14024 da ABNT.
10.3.  Demais Obrigag6es conforme legislagao aplicavel  ao objeto;

11.  PENALIDADES  E  RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
11.1.  A  licitante  que  descumprir quaisquer das  clausulas  ou  cond.ie6es  da  licita?ao  para  a  qual
sagrou-se 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°/o  (urn  por cento)  ao  mss  pela  permanencia  do  atraso
ou  fragao   equivalente,   recolhida   no   prazo   maximo   de   15   (quinze)   dias   corridos,   uma  vez
comunicada oficialmente;
11.2.  Pela  inexecugao  total  ou  parcial  do  contrato  a  Administra?ao  podera,  garantida  a  ptevia
defesa,  aplicar, tambem,  as seguintes sang6es:

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

c)   `sinspensao   temporaria   de   participagao   em   licitagao   e   impedimento   de   contratar   com
Prefeitura do Municipio de Augustin6polis/TO,  por prazo nao super.ior a  05  (cinco)  anos.,
d)  declaragao  de  inidoneidade  para  licitar ou  contratar com  a Administragao  Publica,  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punigao  ou  ate  que  seja  promovida  sua  reabilitagao
perante a  pr6pria  autoridade que aplicou  a penalidade.

:::un£:;:oaes:P[':afa:in::es:u:'qpuuebrbc%:::''dn%de6rgp::V'::a,#:sacaop;',tc|i:I(er::,'L;3:-sse::
penalidades de advertencia e multa de mora).

11.4.  DEFESA  PREVIA
11.4.1.  Da  aplicagao  das  penas  definidas  neste  Capitulo,  cabera  a  defesa  ptevia  no  prazo  de
05   (cinco)   dias   dteis  da   intimagao  da   inten?ao   de   punir,   salvo   no   caso   de  declara?ao  de
inidoneidade,  quando o citado  prazo sefa de  10(dez)  dias da abertura de vista.
11.5.  RECURSOS ADMINISTRATIVOS

a             ,Tnt,d5o;epdaadaep,''::3::adraesc:resno:Sn:epfi:2doaaen%S5 ]{:,nnscoa)CfTaas' :txe::t3an,:t|Lpa6!::ed%eaio:C:aorap9r::e:t:
Municipal de Augustin6polisITO,  por interm6dio da autoridade que praticou  o ato,  o qual  podera
reconsiderar  sua  decisao  ou  nesse  mesmo  prazo  encaminha-lo  devidamente  informado  para
aprecia?ao  e  decisao,  dentro  do  prazo  de  05  (cinco)  dias  tlteis  contado  do  recebimento  do
recurso.

11.6.  DESCONTO DO VALOR DA MULTA
11.6.1  As  multas  deverao  ser  depositadas  e  comprovadas  junto  a  Prefeitura  do  Municipio  de
Augustin6polisITO,  no  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  a  contar  da  comunicagao
oficial  da  aplicagao da penalidade.
11.7.   Se   o   valor   da   multa   nao   for   depositado   no   prazo   acima,   sera   automaticamente
descontado  das  parcelas  subsequentes  de  preeo  a  que  a  CONTRATADA  vier  a  fazer  jus,
acrescido   de   juros    morat6rios   de    1%    (urn   por   cento)    ao    mss.    Caso    os   cr6ditos   da
CONTRATADA sejam  insuficientes,  a  multa sera cobrada judicialmente.

12.  DAs cONDie6Es  DE PAGAMENTO
12.1.  Os pagamentos serao realizados mediante apresentagao de nota fiscal,  contendo:
a) Data de emissao;
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b)   Estar   enderegada   a   Prefeitura   Municipal   ou   ao   Fundo   Municipal   solicitante,   com   seu
respectivo enderego e inscrigao no CNPJ.
c) Valor unitario;
d)  Valor total;
e)  Mengao  ao presente procedimento  licitat6rio e ao  respectivo contrato.
12.2.    0    gestor   do    contrato    somente   atestara    o    servigo    e    liberara   a(s)    Nota(s)    Fiscal
(is)/Fatura(s)    para    pagamento   quando   cumpridas    pela    Contratada,    todas    as   condig6es
pactuadas.
12.3.    Para   habilitar-se   ao   pagamento   a   CONTRATADA   devera   protocolar   na   Sede   da
Prefeitura,   Nota  Fiscal/Fatura,   especificando  o  servigo,  devendo  estar  formalmente  atestado
pelo servidor designado  para tal.
12.4   0   pagamento   sera   realizado   em   ate   30   (trinta)   dias   ap6s   a   apresentagao   da   Nota
Fiscal/Fatura  discriminando  o  material,  a  quantidade  fornecida,  o  valor  unitario  e  o  valor total,
devidamente  atestada,  seguido de  recibo  de quitacao  e  requerimento  solicitando  o  pagamento
do valor faturado,  acompanhados das certid6es necessarias.
12.5.  Caso  a  proponente  nao  protocolize  seu  pedido  de  pagamento  nos  prazos  avengados,
reserva-se  a  Contratante  o  direito  de  pagar  o  valor  da  Nota  Fiscal/Fatura,  somente  no  mss
subsequente sem alteraeao de valor,  ou aplicagao de qualquer cominagao legal.
12.6   0   eventual   erro   nos   valores   constantes   da   nota   fiscal/fatura   sera   comunicado   a
Contratada, ficando o pagamento sustado/suspenso ate a corre?ao do erro.
12.7  0  pagamento  ficara  condicionado  ate  que  a  Contratada  atenda  a  todas  as  condie6es  de
habilita?ao  no que diz respeito a  regularidade fiscal  e trabalhista.

13.  DA ATA DE REGisTRO DE  pREeos
13.1   A  adjudicataria  devera  assinar  a  Ata   de   Registro  de   Pregos   em   ate   05   (cinco)   dias,
contados da data de recebimento da convoca?ao.
13.2  0  prazo  para  a  assinatura  da Ata  de  Registro  de  Pregos  podera  ser prorrogado  por uma
jinica   vez,   desde   que   solicitado   formalmente   durante   o   prazo  transcurso   e   ocorra   motivo
justificado e aceito pela Administragao.
13.3 A Ata  de  registro  de  Pre?os  tera  validade  de  12  (doze)  meses,  contados  a  partir da  sua
assinatura,  tendo  sua  eficacia  a  partir  da  publicaeao  do  extrato  no  Diario  Oficial  do  Municipio,
incluidas  eventuais  prorrogae6es,  conforme  o  inciso  Ill  do  §  3°  do  art.15  da  Lei  n°  8.666,  de
1993.
13.4.  E  vedado  efetuar  acr6scimos  nos  quantitativos  fixados  pela  Ata  de  Registro  de  Preeos,
inclusive o acfescimo de que trata  o §1° do Art.  65 da  Lei  n° 8.666/93.
13.5.   Durante  o  prazo  de  validade  da  Ata  de  Registro  de  Pregos,   a  Contratante  nao  sera
obrigada   a   firmar   as   contratag6es   que   dela   poderao   advir,   facultando-se   a   realiza?ao   de
licitagao  especifica  para  a  aquisieao  pretendida,  sendo  assegurado  ao  beneficiario  do  registro
preferencia de fornecimento em  igualdade de condie6es.

14.  DA uTiLizACAO DA ATA DE REGisTRO DE pREeo
14.1   A  Ata  de  Registro  de  Pregos  podera  ser  usada  por  todos  os  6rgaos  da  Administra?ao
Ptlblica,  desde que autorizados  pela Secretaria  Municipal  de Administra?ao.
14.2   A   cada   fornecimento   o   prego   unitario   a   ser   pago   sera   o   constante   da   proposta
apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da mesma.

15. DO CONTROLE E DAs ALTERAc6Es DE pREeos
15.1   Durante  a  vigencia  da Ata,  os  pregos  registrados  serao  fixos  e  irreajustaveis,  exceto  nas
hip6teses,   devidamente  comprovadas,  de  ocortencias  de  situa?ao  prevista  na  alinea  "d"  do
inciso  11  do art.  65 da  Lei  n° 8.666/93 ou de  redugao dos  pregos praticados  no  mercado.
16.  DO CANCELAMENTO DOs  pREeos  REGisTRADOs
16.1`   Os   pre?os  registrados  serao  cancelados,   automaticamente,   por  decurso  do   prazo  de
vigencia ou pela CONTRATANTE nos seguintes casos:
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16.2.  Quando  o  vencedor  da  licitagao  nao  retirar  a  Nota  de  Empenho  de  Despesa  no  prazo
estipulado   ou   descumprir   as   exigencias   da   Ata   a   que   estiver  vinculado,   sem   justificativa
aceitavel;
16.3 Quando os  pregos registrados apresentarem-se superiores aos de mercado e  nao  houver
exito na negociagao para sua redu?ao e adequaeao aos praticados no mercado.

17.  DA  FORMA  DE  REAJUSTE
17.1.  Fica  proibido  o reajuste do valor da contrataeao  no interregno de  12  (doze)  meses,  exceto
nas   hip6teses   decorrentes   do   Art.    65,    alinea   "d"   do   inciso    11   da    Lei    Federal    8.666/93,
devidamente comprovado.

18.  DA  FiscALizAeAO
18.1.  A  fiscaliza?ao  e  o  acompanhamento  da  execugao  do  contrato  caberao  a  Contratante,
atraves   da   Secretaria   Municipal   de  Administracao   deste   Municipio,   na   pessoa   do   Sr.
ANTONIO ADENILSON  DE ALMEIDA  FEILICIO  MEDRADO,  Diretor da  Divisao de  Compras e
Licitagao,  ou  por  servidor  devidamente  designado  para  esta  fiscaliza?ao,  com  poderes  para
verificar  se  os  materials  serao  entregues  de  acordo  com  o  previsto,  fazer  advertencia  quanto
qualquer falta, aplicar multas e demais ag6es necessarias a Contratada.
18.2.   A  fiscalizaeao   de   que  trata   este   item   nao   exclui   nem   reduz   a   responsabilidade   da
prestadora,   inclusive  perante  terceiros,   por  qualquer  irregularidade,   ainda  que  resultante  de
imperfeig6es   t6cnicas,    e,    na    ocorrencia    desta,    nao    implica    em    co-responsabilidade    da
Administragao ou de seus agentes e prepostos,  de conformidade com o art.  70 da Lei  n° 8.666,
de  1993.
18.3.  0 fiscal  do  contrato  anotara em  registro  pr6prio todas as ocorrencias  relacionadas com  a
execugao   do   contrato,   indicando   dia,   mes   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.

19.  DO GESTOR DA ATA
19.1.  Do  Gerenciador:  Cabe  a  Secretaria  Municipal  de  Administraeao,  gerenciar  a  respectiva
ARP.

Augustin6polisITO,  08 de junho de 2020.

PAULO ESSE DA S[LVA RAMOS
Secretario Municipal  de Administra?ao

Requis.itante

CONFERIDO  E APROVADO POR:
ANTONIO ADENILSON  DE ALMEIDA  FEILICIO  MEDRADO
Diretor do Departamento de Licitag6es e Compras
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(Credenciamento)

MODELO DE  DECLARAeAO  DE  MicROEMPRESA Ou
EMPRESA DE  PEQUENO PORTE

Declaramos,  sob  as  penas da  lei,  sem  prejuizo  das sane6es e  multas  previstas  no  edital,  que a empresa
inscrita   no   CNPJ   n° por  meio  de  seu

representante   legal,   ser   MICROEMPRESA   OU   EMPRESA   DE   PEQUENO   PORTE,   nos   termos   do
enquadramento   previsto   na   lei   complementar   n°   123   de   14   de   Dezembro.de   2006,   cujos   termos

declaramos conhecer.

de 2020

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa

Nome e Assinatura do contador responsavel pela empresa
CRC:......
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ANEXO  Ill

(Credenciamento)

MODELO  DE  DECLARAeAO  DE cuMPRiMENTO DOs  REQuisiTOs  DA HABiLiTACAO

A    empresa inscrita     no     CNPJ     sob     o

licitante   no   Pregao   n°  xx/2020,   promovido   pelo   MUNICIPIO   DE

AUGUSTINOPOLISITO,            declara,            por            meio            de            seu            representante,            Sr.(a)

que  esta  regular com  as  Fazendas  Federal,
Estadual   e   Municipal,   com   a   Seguridade   Social   (FGTS   e   lNSS),    D6bitos   Trabalhistas   e   lnfrag6es

Trabalhistas,  bern como  que  atende  a todas  as  exigencias  de  habilita9ao  constantes  no  edital  do  referido
certame e que se vencedora fornecera o objeto desta licitagao pelo pre?o proposto.

de 2020.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa
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ANEXO  IV

(Envelope  Habilitagao)

MODELO DE  DECLARA9AO  DE NAO EMPREGO  DE  MENORES

Eu,

0

0

CPF      ...,      na      qualJidade      de

(s6cio-gerente   representante   legal-   procurador),   declaro,   sob   as

penas    da    lei,    para    fins   de    Cadastro    no    Registro    de    Fornecedores    da    Prefeitura    Municipal    de
Augustin6polis/TO,  que a empresa

:::I;:eerc:aTo°odu'S:::tn°ton°sj::I:°en%:"a:°sAe[:gr°d7e°8:d::tnr:t[t::?a;reFaeddeeratob#racs°:°sce°rvT::::a:e:
Secretaria Municipal da  Fazenda,  que venha alterar a atual situa?ao,

Art.  70,  inciso XXXIII  da  Constituigao  Federal:
".„proibi?ao  de  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  aos  menores  de dezoito

anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigao de
aprendiz,  a partir de quatorze anos."

Ressalva:  ( ) emprega menor,  a partir de quatorze anos,  na condi?ao de aprendiz.

de 2020,

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa

(Observagao: em caso afirmativo,  assinalar a  ressalva acima)
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ANEXO V

(Envelope Habilitacao)

MODELO DE  DECLARAeAO DE  iDONEiDADE

0

a

Declaramos  para os devidos  fins de  direito,  na qualidade de  proponente do  procedimento  licitat6rio,  sob  a

modalidade   de   Pregao   Presencial   n°   xx/2020,   instaurado   por   esse   6rgao   ptiblico,   que   nao   fomos
declarados inid6neos para licitar ou contratar com o  Poder Ptlblico, em qualquer de suas esferas.

Por expressao da verdade, firmamos o presente.

de 2020.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa

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



*s£Ed£EiFLTNt§upNdcL8%A:Ea
CPL
COM!SSAO  PERMANEN"
DE  LIcllACAO

ANEXO VI

(Envelope Habilitagao)

MODELO  DE DECLARA?AO DE QUE A LICITANTE RECEBEU  OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU

CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMACOES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGA90ES  DO
OBJETO  LICITADO

DECLARA9AO

inscrito(a)  no  CNPJ  n°  .....,..,  por  intermedio  de  seu  representante  legal  o(a)

portador(a)   da   carteira   de   ldentidade   n°   ........   e   do   CPF   n°
...,   DECLARA,   para   os   devidos   fins   que   de   que   recebeu   os   documentos,   que   tomou

conhecimento  de  todas  as  informa?6es  e  das  condie6es  do  edital  para  o  cumprjmento  das  obrigag6es  do
objeto  licitado  e  que  se  vencedora  fornecefa  o  objeto  desta  licitagao  pelo  prego  proposto,  no  qual  estao
inclusas  todas  as  despesas  para  o  perfeito  e  cabal  fomecimento  do  objeto,  ficando  a  Prefeitura  Municipal
de Augustin6polisITO  livre de quaisquer Onus.

de 2020.

a
Nome e Assinatura do Administrador da  Empresa
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ANEXO Vll

DECLARAeAO DE cONHEciMENTO DAs OBRiGAe6Es

(Nome       da       empresa)

a

a

inscrita       no       CNPJ

n°..„ ....., em atendimento ao  Edital de pregao presencial  n° xx/2020,  DECLARA:

a)     Ter tomado  conhecimento de todas  as  informae6es  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 Augustindpolis/TO;

b)     Que o  prego  ofertado contempla todas as obrigag6es decorrentes desse  pregao  presencial,  tendo  perfeito

conhecimento das condi?6es para sua execueao;

c)      Estar de acordo com todas as condie6es  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 tecnicos,  funcionarios ou  eventuais  subcontratados

sao servidores da Prefeitura Municipal de Augustin6polis/TO;

e)     Que  aceita  integralmente  os  termos  e  as  condig6es  da  presente  licitagao,   bern  como   as  disposi?6es

contidas na Lei  Federal n° 8.666/93,  suas altera?6es e demais disposig6es legais.

Por ser verdade, firmamos a presente.

de 2020,

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa
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ANEX0 Vlll

DECLARAeAO DE QUE NAO EMPREGA FUNcioNARio puBLico

(Nome       da       empresa)
no ........,  com  enderego  na  Rua/AV

a

inscrita       no       CNPJ

n° ........,   Bairro   ....,....,   na   cidade

de  .........,  DECLARA  para  fins  de  participagao  na  llcitagao  instalada  pela  prefeitura  Municipal,

na  Modalidade  Pregao  Presencial,  de  n°  xx/2020,  que  nao  possui  em  seu  quadro  funcional,  servidores

ptlblicos  ocupando  cargos  de  gerencia.   Estando  ciente  de  todas   as   implicag6es   legais  originarias  da

presente declaraeao.

Por ser verdade, firmamos a presente.

de 2020.

Nome e Assinatura do Administrador da  Empresa

RUA  DOM  PEDRo  ,,  352,  CENTRo,  63  3456.1232,  CEP:  77.96orooo _ CNpj:  oo.237.2o6,oooT_3o _AUGUST,NoPoL,S .To



•`termgiv

Escado clo Tocantins
pjNRtlE5£#fgELRANRAieuHNgiEApsAL.%E®

:_i
•: I I I ril I ra rrvl I 'u `

CPL
COMISSAO  PERMANENT
DE  LICITA€AO

ANEXO IX
MiNUTA DA ATA DE REGlsTRO DE  pREeos

ATA N° XX/2020
PROCESSO LICITAT6RIO N° XX/2020
PREGAO PRESENCIAL N° XX/2020
VALIDADE:  12 (doze) meses

Aos               dias   do   mss  de

a

a

de  2020,   nesta   cidade   de  Augustin6polis,   Estado   do
Tocantins,   de  urn  lado  a   PREFEITURA   DE  AUGUSTINOPOLIS,   pessoa  juridica  de  direito
pdblico,   inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  00.237.206/0001-30,  situada  na  Rua  Dom   Pedro  I,   352,
Centro,  Augustin6polisITO,   neste  ato   representada   pelo   Prefeito   Municipal   ,   Sr.   JULIO   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,     e     de     outro     lado     a     empresa

-,   com   sede   na
cadastrada   no   CNPJ   sob   o   numero

/_,     representada    pelo    Senhor
portador  do   RG

domiciliado  na                                                         ,  n°
/       e  do  CPF

na cidade  de
-_7  residente  e
Estado

nos  termos  da  Lei  Federal  n°.10.520,  de  17  de julho  de  2002,  aplicando-se  subsidiariamente,
no  que  couberem,  as  disposig6es  da  Lei  Federal  n°  8.666,  de  23  de junho  de  1993,  com  as
altera?6es  posteriores,   e  demais  normas  regulamentares  aplicaveis  a  esp6cie,   conforme  a
classificaeao  das  propostas  apresentadas  no  Pregao  de  Registro  de  Pregos  n°  013/2020,  Ata
de julgamento  de  Pre?os,  HOMOLOGADA  pelo  Sr.  Prefeito  Municipal,  RESOLVE  REGISTRAR
OS PRECOS OBJETIVANDO a prestagao de servigos no fornecimento de recargas de gas tipo
GLP,  para  atender a  Prefeitura  e  Fundos  Municipais  de  Saude,  Educaeao  e  DesenvoMmento
Social  e  Meio Ambiente de Augustin6polisITO,  conforme  condig6es  constantes  do Anexo  I,  que
passa  a fazer parte desta, tendo sido o referido  pre?o oferecido  pela empresa cuja proposta foi
classificada  em  1°  lugar no  certame  acima  numerado,  observadas  as  condig6es  do  edital  que
integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

CLAUSULA  PRIMEIRA -DO OBJETO
1.0.       O objeto da presente ata 6 o  Registro de pregos para aquisieao de recargas de gastipo
GLP,  para  atender a  Prefeitura  e  Fundos  Municipais  de  Satlde,  Educa?ao  e  Desenvolvimento
Social  de Augu§tin6polis/TO,  conforme segue abaixo:
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3 100 UND

CARGA DE GAS de cozinha GLP-residencial,
acondicionado em  botijao de  13 kg,  retornavel,
composieao basica propano e butano,
altamente t6xico e inflamavel.

F UNDO  MUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO S OCIAL

4 100 UND

CARGA DE  GAS de  cozinha  GLP-residencial,
acondicionado em  botijao de  13  kg,  retornavel,
composigao basica propano e butano,
altamente t6xico e inflamavel.

Total  RS

a

0

1.2.   A   Nota   de   Empenho   sera   enviada   pela   Secretaria   Municipal   de   Administragao   de
Augustin6polisITO  ao  licitante  vencedor do  certame,  ou,  quando  convocado,  o  mesmo  devera
retira-lo  prazo maximo de dois dias  ulteis,  contados da notifica?ao.
1.3.  Fica  facultado  a  Administra?ao,  quando  o  vencedor  nao  aceitar  ou  nao  retirar  a  Nota  de
Empenho,   no   prazo   e   condie6es  estabelecidos,   convocar  os   licitantes   remanescentes,   na
ordem   de   classificagao,    para   faze-lo   em    igual    prazo,    nas   condig6es   estabelecidas   no
encerramento de seus lances verbais e registradas na Ata de Registro de Pregos.

CLAUSULA SEGUNDA -DA VIGENCIA  DA ATA  DE  REGISTRO  DE  PRECOS
2.0.  A  presente  Ata  tera  validade  de  12  (doze)  meses,  contados  a  partir  de  sua  assinatura,
podendo ser prorrogada na forma da Lei.
2.1.   A   partir  da   vigencia   da   Ata   de   Registro   de   Pre?os,   o   licitante   se   obriga   a   cumprir
legalmente  todas  as  condi?6es  estabelecidas,   sujeitando-se,   inclusive,   as   penalidades  pelo
descumprimento de qualquer de suas clausulas.
2.2.  Os  quantitativos  previstos  no  Termo  de  Referencia  -Anexo  I  - sao  estimativas  maximas
para  o  periodo  de  validade  da  Ata  de  Registro  de  Pre?os,  reservando-se  a  Administragao  o
direito  de  adquirir o  quantitativo  que julgar necessario,  podendo  ser parcial,  integral  ou  mesmo
abster-se de adquiri-lo.
2.3.   Durante   a   vigencia   da   Ata   de   Registro   de   Pregos,   qualquer   6rgao   ou   Entidade   da
Administracao  podera  utilizar  a  Ata,  mesmo  que  nao  tenha  participado  do  certame  licitat6rio,
mediante  pfevia  consulta ao C)rgao gerenciador.

CLAUSULA TERCEIRA -DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3.0.  0 gerenciamento deste instrumento cabera a Prefeitura Municipal de Augustin6polisITO.

CLAUSULA QUARTA -DA EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
4.0.  A  Contratada  devera  iniciar  o  fornecimento  dos  produtos  e  servieos,  em  no  maximo  24

AVLn+eoR|qzAa6r%hv:;a8rad::n:aerf:r:::::aet:tr:,dapresenteAtadeReg,strodepregos,medjante
4.1.  A entrega  dos  produtos  e  servieos  sera  acompanhada  e fiscalizada  por  representante  do
Municipio,  designado para esse fim,  que realizara a atestagao de conformidade da entrega dos
produtos.  Sera  permitida a assistencia de terceiros.
4.1.1.   0   atraso   ou   a   inexecueao,    mesmo   que   parcial,    no   cumprimento   desta   clausula
ocasionara a aplica?ao das  penalidades  legais ao  licitante vencedor.
4.1.2. Verificada a  nao conformidade de  algum  dos  produtos ora  entregues,  o  licitante vencedor
devera   promover   as   substitui?6es   necessarias   no   prazo   maximo   de   02   (dois)   dias   uteis,
sujeitando-se  as  penalidades  previstas  neste  Edital.
4.2.   0   produto   devera   ser  entregue   acondicionado   adequadamente,   de   forma   a   permitir
completa seguran?a durante o transporte.
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4.3.  A  CONTRATADA  assumira  automaticamente  ao  firmar  o  contrato,  a  responsabilidade  de
emissao  da  nota fiscal]  e  ainda  pagar o  lNSS,  lss  e  todos  os  lmposto  e  Taxas  que  couber  a
presente   operagao,   oriundo   do   fornecimento   dos   produtos   ora   licitados,   por   ocasiao   do
pagamento.
4.4.  Todos  os  tributos  e  encargos  legais  incidentes  sobre  a  execugao  do  presente  contrato
correfao por conta da CONTRATADA,  inclusive os inerentes a pessoal e seus encargos.
4.5.    0    recebimento    nao    excluira    a   Adjudicataria    da    responsabilidade    civil,    nem    6tico-

profissional,   pelo   perfeito  fornecimento  do  objeto,   dentro  dos  limites  estabelecidos  pela   Lei
8.666/93;
4.6.  A Contratada ficafa  obrigada  a  corrigir,  as  suas  expensas,  no todo  ou  em  parte,  o  objeto
desta licitaeao em que se verificarem vicios ou incorre?6es resultantes dos servigos prestados;
4.7. A Contratante rejeitara,  no todo ou  em  parte,  produtos e servieos entregues em  desacordo
com este Contrato.

cLAusuLA QuiNTA -DAs cONDie6Es DE FORNEciMENTO
5.0.   As   empresas   detentoras   dos   pregos   registrados   poderao   ser   convidadas   a   firmar
contratag6es  de  fornecimento,   observadas  as  condig6es  fixadas  neste   instrumento   e  seus
Anexos e na legislagao  pertinente.
5.1.  As  aquisi?6es  dos   produtos  e   servi?os  registrados   neste   instrumento   serao  efetuadas
atrav6s   de    Requisig6es   dos   devidos   Departamentos/Secretarias,    emitida   pela    Prefeitura
Municipal   de  Augustin6polis/TO,   contendo   o   n°   da  Ata,   o   nome   da   empresa,   o   objeto,   a
especificagao, o enderego e a data de entrega.
5.2.  As  Requisi?6es  serao  encaminhadas  ao  fornecedor  que  devera  assina-la  e  devolve-la  a
esta Prefeitura no prazo maximo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.

CLAUSULA SEXTA -DAS OBRIGAC6ES DO FORNECEDOR
6.0.  A  empresa  se  obrigara  em   urn  prazo  maximo  de  02   (dois)  dias   corridos  a  solucionar
quaisquer  problemas  com  os  itens  adquiridos,   inclusive  com  reposigao  dos  mesmos  se  por
ventura  nao  estiverem  atendendo  as  finalidades  propostas,  desde  que  a  reclamagao  esteja
devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;
6.1.  0 fornecedor fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas condig6es  de fornecimento,  actescimos
de ate 25% do valor total da Ata de Registro de Pregos;
6.2. Sao obrigag6es do fornecedor,  al6m das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I  -  executar o  fornecimento  dos  produtos  e  servigos  dentro  dos  padr6es  estabelecidos
pela  Prefeitura,  de  acordo  com  o  especificado  nesta Ata e  nos Anexos,  que fazem  parte deste
instrumento,  responsabilizando-se  por eventuais  prejuizos  decorrentes  do  descumprimento  de
qualquer clausula  ou condi?ao aqui  estabelecida;

11  -cumprir  a  data  e  horario  da  entrega,  nao  sendo  aceitos  os  materials  que  estiverem
em  desacordo  com  as  especificag5es  constantes  deste  instrumento,  nem  quaisquer  pleitos  de
faturamentos  extraordinarios  sob  o  pretexto  de  perfeito  funcionamento  e  conclusao  do  objeto
registrado.

Ill  -prestar os esclarecimentos que forem  solicitados  pelo  6rgao,  cujas  reclamae6es  se
obriga  a atender prontamente,  bern como dar ciencia  a  Prefeitura,  imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade que verificar quando da execugao da Ata;

lv - dispor-se  a toda  e  qualquer fiscalizagao  da  Prefeitura,  no  tocante  ao  fornecimento
do produto,  assim como ao cumprimento das obrigag6es previstas nesta Ata;

V   -   prover  todos   os   meios   necessar.ios   a   garantia   da   plena   operacionalidade   do
fornecimento,  inclusive considerados os casos de greve ou  paralisagao de qualquer natureza;

VI  - a falta  de  quaisquer dos  produtos  cujo fornecimento  incumbe  ao  detentor do  prego
registrado  nao  podera ser alegada como motivo de forga  maior para o atraso,  rna execugao ou
inexecugao  no  fornecimento  do  objeto  desta Ata  e  nao  a  eximira  das  penalidades  a  que  esta
sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais condie6es estabelecidas;

Vll   -  comunicar  imediatamente  a   Prefeitura  Municipal  qualquer  altera?ao   ocorrida   no
endere?o,  conta bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia;
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Vlll  -respeitar e fazer cumprir a  legislagao  de  seguranca  e  saude  no trabalho,  previstas
nas normas regulamentadoras pertinentes;

lx-  fiscalizar  o  perfeito  cumprimento  do  fornecimento  a  que  se  obrigou,  cabendo-lhe,
integralmente,  os  Onus  decorrentes.  Tal  fiscaliza?ao  dar-se-a  independentemente  da  que  sera
exercida  pela  Prefeitura,.

X  -  indenizar  terceiros  e/ou  ao  6rgao,  mesmo  em  caso  de  ausencia  ou  omissao  de
fiscalizagao  de  sua  parte,  por quaisquer danos  ou  prejuizos  causados,  devendo  o  fornecedor
adotar  todas  as   medidas   preventivas,   com  fiel   observancia   as  exigencias   das   autoridades
competentes e as disposig6es legais vigentes;

Xl  -  substituir  em  qualquer  tempo  e  sem  qualquer  Onus  ao  C)rgao  toda  ou  parte  da
remessa   devolvida    pela    mesma,    no    prazo   de    02    (dois)    dias    dteis,    caso    constatadas
divergencias  nas especificag6es.

CLAUSULA SETIIVIA -DAS  RESPONSABILIDADES  DO  FORNECEDOR
7.0. Sao responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I  -  todo  e  qualquer  dano  que  causar  ao  C)rgao,   ou   a  terceiros,   ainda  que  culposo,
praticado  por  seus  prepostos,  empregados  ou  mandatario,  nao  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade a fiscalizagao  ou  acompanhamento  pela  Prefeitura;

11  -toda  e  qualquer  tipo  de  autuaeao  ou  agao  que  venha  a  sofrer  em  decorrencia  do
fornecimento em  questao,  bern como pelos contratos de trabalho de seus empregados,  mesmo
nos casos que envolvam eventuais decis6es judiciais,  eximindo ao Orgao/Entidade de qualquer
solidariedade ou  responsabilidade;

Ill   -  toda   e  quaisquer  multas,   indenizae6es   ou   despesas   impostas   a   Prefeitura   por
autoridade  competente,  em  decorrencia  do  descumprimento  de  lei  ou  de  regulamento  a  ser
observado  na  execu?ao  da  ata,  desde  que  devidas  e  pagas,  as  quais  serao  reembolsadas  ao
C)rgao/Entidades,  que ficara,  de  pleno  direito,  autorizada  a  descontar,  de qualquer pagamento

S:]V.'d8 aF°ofRhnE8eEdD°6£ ::'t°orr,::rr::P8:gdaeon/tEnt,dade,  a  descontar  o  valor  correspondente  aos
referidos  danos  ou  prejufzos  diretamente  das  faturas  pertinentes  aos  pagamentos  que  lhe
forem    devidos,     independentemente    de    qualquer    procedimento    judicial    ou    extrajudicial,
assegurada a previa defesa.

cLAusuLA OITAVA -DAs OBRiGAe6Es  DA GERENciADORA
8.0. A Prefeitura Municipal de Augustin6polisITO obriga-se a:

I  -indicar os  locais e  hofarios em que deverao ser entregues os produtos.
11 -permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega,  desde que observadas

as normas de seguran?a;
Ill  -  notificar  o  fornecedor  de  qualquer  irregularidade  encontrada  no  fornecimento  dos

produtos;
lv -efetuar os pagamentos devidos nas condi?6es estabelecidas nesta ata.

8.1.  Cabers  a  Prefeitura  promover ampla  pesquisa  de  mercado,  de forma  a  comprovar que  os
pregos registrados permanecem compativeis com os praticados no mercado.
8.2.   Fica  designado   o  senhor  XXXXXXXXXX,   Secretaria   Municipal   de  Administra?ao  como
Gestor  e  Fiscal  do  presente  Contrato,  pode  ser  o  mesmo  substituido  por  outro,  previamente
formalizado.

CLAUSULA NONA -DO PAGAMENTO
9.0.   0   C)rgao/Entidade  efetuara   o   pagamento   ao  fornecedor,   atrav6s   de   cr6dito   em   conta
corrente  mantida  pelo  mesmo,  ou  por  meio  de  cheque,  no  prazo  maximo  de  30  (trinta)  dias
corridos   contados   a   partir   da   data   da   apresentagao   da   nota   fiscal/fatura   discriminativa
acompanhada  das  correspondentes  Ordens  de  Fornecimento,  com  o  respectivo  comprovante
de que o fornecimento foi  realizado a contento.
9.1.  Para cada  Nota de Empenho,  o fornecedor devera emitir uma  dnica  nota fiscal/fatura.
9.2.  Por ocasiao do  pagamento,  o  FORNECEDOR  DEVERA apresentar Nota  Fiscal  Eletr6nica,
em   conformidade   com   a   legislagao   aplicavel   ao   fornecimento   destinado   a   administra?ao
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publica,  juntamente  com  todas  as  certid6es  exigidas  para  habilitagao  fiscal,   sendo  Tributos
Federais  e  Divida  Ativa  da  Uniao,   Fazenda  Estadual,   Fazenda  Municipal,  de  Regularidades
junto ao  FGTS,  lNSS  e Trabalhista.
9.3.  Nenhum  pagamento  isentafa o  FORNECEDOR das suas  responsabilidades e  obrigac:6es,
nem  implicara aceitaeao definitiva do fornecimento.

cLAusuLA DEclMA -DO REAjusTAMENTO DE pREeos
10.0 0s pregos registrados  manter-se-ao  inalterados pelo  periodo de vigencia da  presente Ata,
admitida  a  revisao   no  caso  de  desequilibrio  da   equagao  econ6mico-financeira   inicial   deste
instrumento,  desde que devidamente comprovado.
10.1.  Os  preeos  registrados  que  sofrerem  revisao  nao  ultrapassarao  os  pre?os  praticados  no
mercado,  mantendo-se  a  diferenga  percentual  apurada  entre  o  valor  originalmente  constante
da proposta e aquele vigente no mercado a 6poca do registro.
10.2.   Caso  o  prego  registrado  seja  superior  a  media  dos  pregos  de  mercado,   a   Prefejtura
solicitara  ao  Fornecedor,  mediante  correspondencia,  redugao  do  prego  registrado,  de  forma  a
adequa-lo a definigao do  paragrafo  dnico.
10.3.  Serao  considerados  compativeis  com  os  de  mercado  os  pre?os  registrados  que  forem
iguais  ou  inferiores a media daqueles apurados pela  Prefeitura  Municipal de Augustin6polisITO.

CLAUSULA   DECIMA   PRIMEIRA   -   DO   CANCELAMENTO   DA   ATA   DE   REGISTRO   DE
PRECOS
11.0.   A   presente  Ata   de   Registro   de   Pregos   podera   ser   cancelada   de   pleno   direito,   nas
seguintes situae6es:

a)  quando  o  Fornecedor  nao  cumprir  as  obrigag6es  constantes  no  Edital  e  na  Ata  de
Registro de Pre?os;

b) quando o  Fornecedor nao retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
c)   quando   o   Fornecedor   der   causa   a   rescisao   administrativa   da   Nota   Empenho

decorrente  deste  Registro  de  Pre?os,  nas  hip6teses  previstas  nos  incisos  de  I  a Xll  e Xvlll  do
art.  78 da  Lei  8.666/93;

d)  em  qualquer  hip6teses  de  inexecugao  total  ou  parcial  da  Nota  Empenho  decorrente
deste  Registro;

e) os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por raz6es de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas;

11.1.    Ocorrendo    cancelamento    do    preeo    registrado,    o    Fornecedor   sera    informado    por
correspondencia  com  aviso de  recebimento,  a  qual  sera juntada ao  processo administrativo  da
presente Ata.
11.2.    No   caso   de   ser   ignorado,    incerto   ou    inacessivel   o   endereeo   do   Fornecedor,    a
comunicaeao  sera  feita  por  publica?ao  no  Diario  Oficial,  considerando-se  cancelado  o  prego
registrado a partir da ultima  publicagao.
11.3.  A  solicitaeao  do  Fornecedor  para  cancelamento  dos  pregos  registrados  podefa  nao  ser
aceita  pela  Prefeitura  Municipal,  facultando-se  a esta  neste  caso,  a  aplicagao das  penalidades
previstas neste  Edital.
11.4.    Havendo   o   cancelamento   do   prego   registrado,    cessarao   todas   as   atividades   do
FORNECEDOR,  relativas ao fornecimento do  ITEM.
11.5.  Caso  a  Prefeitura  nao  se  utilize  da  prerrogativa  de  cancelar  esta  Ata,  a  seu  exclusivo
crit6rio,  podera  suspender  a  sua  execueao  e/ou  sustar  o  pagamento  das  faturas,  ate  que  o
FORNECEDOR cumpra  integralmente  a condigao  infringida.

CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA  -  DAS  INCIDENCIAS  FISCAIS,  ENCARGOS,  SEGUROS,
ETC.
12.0.  Correrao  por conta exclusivas do  FORNECEDOR:

I)  todos  os  impostos,  taxas,  transporte  e  frete  que  forem  devidos  em  decortencia  das
contratae6es e ou fornecimento do objeto deste Edital.
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11)   as   contribui?6es   devidas   a   Previdencia   Social,   encargos  trabalhistas,   premios   de
seguro e de  acidentes de trabalho,  emolumentos e outras despesas que se faeam  necessarias
a execueao dos servigos.

CLAUSULA  DECIMA TERCEIRA -DAS  PENALIDADES
13.0.  Pelo nao cumprimento das obrigag6es assumidas, garantida a pfevia defesa em  processo
regular,  o  FORNECEDOR  ficara  sujeito  as  seguintes  penalidades,  sem  prejuizo  das  demais
cominae6es aplicaveis:

I) advertencia;
11)  multa;

Ill)   suspensao   temporaria    para   licitar   e   contratar   com    a    Prefeitura   Municipal    de
Augustin6polis/TO,  por periodo de ate 05 (cinco)  anos;

lv)  declaragao de inidoneidade.
13.1.  A  penalidade  de  advertencia  sera  aplicada  em  caso  de  faltas  ou  descumprimento  de
clausulas  contratuais  que  nao  causem  prejuizo  a  Prefeitura  e  sera  lan?ada  no  Cadastro  de
Fornecedores do  Municipio.

a           :a3tL2r.a,°pf:rrn%edd°er :¥:::t:Tsaeiai,rm::a tdoe (;;fin(eir°:;  a:ar cdeent:!ras:ob,rec:n:£j::adnadore:Pep::::
estabelecido para entrega do produto.
13.3.   No   caso   de   atraso   na   entrega   do   produto   por  mais   de   15   (quinze)   dias,   podera   a
Prefeitura,   a   partir   do   6°   (sexto)   dial   a   seu   exclusivo   crit6rio,   rescindir   a   Ata,   ficando   o
fornecedor impedido de licitar com  a Administragao  Publica  por urn prazo de 02  (dois)  anos.
13.4.  A  penalidade  de  suspensao  temporaria  para  licitar e  contratar  com  esta  Prefeitura  pelo
prazo  de  ate  05  (cinco)  anos  sera  langado  no  Cadastro  Municipal  de  Fornecedores  e  podefa
ser  aplicada   em   casos   de   reincidencia   em   descumprimento   de   prazo   contratual   ou   ainda
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigagao contratual,  mesmo que desses fatos nao

0

resultem prejuizos a Contratante.
13.5. A penalidade de declaragao de inidoneidade podera ser proposta:

a) se o FORNECEDOR descump,rir ou cumprir parcialmente obrigaeao contratual, desde
que desses fatos resultem prejuizos ao Orgao/Entidade;

b)   se  o   FORNECEDOR  sofrer  condenagao  definitiva   por  pratica  de  fraude  fiscal   no
recolhimento de quaisquer tributos,  ou deixar de cumprir suas obriga?6es fjscais  ou  parafiscais;

c)   se  o   FORNECEDOR  tiver  praticado   atos   ilicitos  visando  frustrar  os   objetivos  da
licitacao.
13.6.  As   sang6es   previstas   nos   incisos   I,   111   e   lv  do   art.   87   da   Lei   8.666/93,   poderao  ser
aplicadas juntamente com a do  inciso  11  desta Clausula.
13.7.   A   penalidade   de   declara?ao   de   inidoneidade,   aplicada   pela   competente   autoridade
ministerial,  ap6s a instrugao do pertinente processo  no qual fica assegurada a ampla defesa do
FORNECEDOR,  sera  langada  no  Cadastro  Municipal de  Fornecedores,  implicando  a  inativa?ao
do    cadastro,     impossibilitando    o    fornecedor    ou     interessado    de     relacionar-se    com    a
Administra?ao  Federal  e demais 6rgaos/entidades  integrantes do Cadastro  Municipal.
13.8.  A falta  de  ma{er.ial  nao  podera  ser  alegada  como  motivo  de  forea  maior  e  nao  eximira  o
FORNECEDOR  das  penalidades  a  que  esta  sujeita  pelo   nao  cumprimento  das  obrigag6es
estabelecidas nesta Ata.

CLAUSULA  DECIMA QUARTA  -DOS  ILicITOS  PENAIS
14.0. As  infrag6es  penais tipificadas  na  Lei  8.666/93  serao  objeto de  processo judicial  na forma
legalmente prevista,  sem prejuizo das demais cominag6es aplicaveis.

cLAusuLA DEciMA QulNTA -DOs REcuRsOs OReAMENTARIOs
15.0.  As  despesas  relativas  as  aquisig6es  decorrentes  desta  licitagao  serao  suportadas  pela

goEegAaoo:%3.gr3Ton6c.'p:Ecd£EATUAgRu,at'Bfp£BSMTN?saTsfg9uAroEDESENv.EcONOMico
UNIDADE:  03.03.01  -SECRETARIA  DA ADIVIINISTRACAO  E DESENV.  ECONOMICO
04.122.0052.2.010  -MANUTENGAO  DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAC;AO
3.3.90.39.00  0UTROS SERVIC;OS  DE TERCEIROS-PESSOA JURiDICA
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6RGAO:  03.05.00 -SECRETARIA  MUN.  PRODUCAO  E  DESENVOLVIMENTO  RURAL
UNIDADE:  03.05.01  -SEC.  NUN. AGRIC.  PROD.  E DESENVOLVIMENTO  RURAL
20.122.0668.2.094  -   MANUTENeAO   DA  sECRETARiA  MUN.   pRODuc;AO   E   DESENvOLviMENTO
RURAL.

6RGAO:  03.08.00 -SECRETARIA  DE ESPORTE, JUVENTUDE  E  LAZER
UNIDADE:  03.08.01  -SECRETARIA  MUNICIPAL DE  ESPORTE, JUVENTUDE
27 813.0720,2.105 -MANUTENQAO  DA SECRETARIA DE  ESPORTE  E JUVENTUDE

6RGAO:  03.09.00  -SECRETARIA  DE  INFRA-ESTRUTURA  E TRANSPORTE
UNIDADE:  03.09.01  -SEC. MUN.  DESENV.  URBANO, SERVICOS  E TRANSPORTE
15.452.1201.2.080 -MANUTEN9AO  DA SEC.  MUN.  DESENV.  URBANO,  SERVICOS  E TRANSPORTE.
15.452.1202.2.081  -MANUTENC;AO  DO  DEPARTAMENTO TRANSPORTE
15.452.0505.2.079  -MANUTENC;AO  DO  CEMITERIO  PUBLICO  MUNICIPAL
15.451.1201.2.078 -MANUTEN9AO  DE  PR6PRIOS  PUBLICOS  EM  GERAL

6RGAO:  05.13.00 -FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE:  05.13.01  -FUNDO  IVIUNICIPAL  DE  SAODE

1:i:i:2:§2?22:MAN#EN8A888sFxg88sMDUENACT'E£:%3Ag,%EEMSAUDE
io.303.0208.2.054 _ MANUTENeAO  DO  cAps
10.304.0208.2.055 -MANUTENCAO  DA VIGILANCIA  SANITARIA
10.302.0208.2.045 -MANUTENCAO  DA  UPA

6RGAO:  06.14.00  -FUNDO  IVIUNICIPAL  DE  MEIO AMBIENTE
UNIDADE:  06.14.01  -FUNDO  IVIUNICIPAL  DE  MEIO AMBIENTE  E  SANEAMENTO
18.542.0052.2.091  -MANUTENCAO  DO  FUNDO  DE  MEIO  AMBIENTE

6RGAO:  07.15.00 -FUNDO  MUNICIPAL DE  EDUCACAO. DE AUGUSTIN6POLIS
uNiDADE:  07.15.Oi  -FUNDO  MUNicipAL DE  EDucAeAO

12  361.1005.2.066 -MANUTENGAO  DA FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCA9AO
12.365.0122.2.069 -MANUTEN?AO  DE CRECHES
12.365.0401.2.070  -MANUTENC;AO  DO  ENSINO  INFANTIL  -PRE  ESCOLA
UNIDADE:  07.15.02 -FUNDEB  -FUNDO  DE  DESENV.  DA  EDUCAGAO  BASICA
12.365.0401.2112  -MANUTENC;AO  DA CRECHE  -FUNDEB  40%

6RGAO:  04.12.00  -FUNDO IVIUN.  DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:  04.12.01  -FUNDO  NUN.  DO  DESENVOLVIIVIENTO SOCIAL
08.t22.0125.2.036 , MANUTENQAO  DO  FUNDO  MUN,C,PAL  DO  DESENVOLV,MENTO SOC,AL

8§2£§812228:£:#AN#EN8A8888888ELHM°ATcUR|:kAGRFEL[z
08.334.0052.2.038 -MANUTENC;AO  DO CVT -CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO
08.244.0125.2.120 -MANUTENC;AO  DO  PROGRAMA BOLSA FAMiLIA E  D0  CADASTRO  UNICO
08.244.0125.2.118 -REALIZA9AO  DE AGOES  DE  PROTE9AO SOCIAL  BASICA
08 244.0125.1050  -REALIZACAO  DE  OBRAS  E  AQUIS.  DE  EQUIP.  P/  PROT.  SOC.  ESP.  DE  MEDIA
COMPLEXIDADE

o46f222.8|2-592%a3S5E:nE;aL:£&eQSAODEA90ESDEPROT.soc|ALESP.DEMEDIACoMPLEXIDADE
6RGAO: 08.16.00 -FUNDO M. DOs DiREiTOs DA cRiANeA  E DO ADOLEscENTE
UNIDADE:  08.16.01  -FUNDO  M.  DOS  DIREITOS  DA CRIANCA  E  DO ADOLESCENTE
08.243.0122  2.131  -MANUTENQAO  DO  SERVIC;O  DE ACOLHIMENTO  INSTITUCIONAL -ABRIGO
3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 0utros Servieos de Terceiros-Pessoa Juridica
Fonte:  10,20,31,40,401,700

cLAusuLA DEciMA QuiNTA _ DAs Disposie6Es FiNAis
15.1.  A  presta?ao  de  servigos   ora   contratados  serao  feitos  mediante  a   apresentagao  das
requisig6es   assinadas   pelos   responsaveis   pelos   Departamentos   e   Setores   Municipais,   ou
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funcionario    designado    pelo    Prefeito    Municipal    e    de    acordo    com    a    necessidade    desta
Municipa[idade.

15.2.  0  fornecedor  se  obriga  a  manter,  durante  o  prazo  de  vigencia  do  Registro  de  Pregos,
todas as  condig6es  de  habilitagao exigidas  no  Edital  de  Pregao  n.° 010/2020]  especialmente  as
especificadas no  referido  Edital.
15.3.  Fica  estabelecido  a  obrigatoriedade  do  detentor  da  Ata  no  fornecimento  com  acr6scimo
ou   supressao   de   25%   (vinte   cinco   por   cento),   estipulado   no   Anexo   I   do   referido   Edital,
conforme  art.  65]  §  1° da  Lei 8.666/93 e suas alterag6es  posteriores,  sem  pr6via comunicagao.
15.4.   Sera   de   responsabilidade   do   concorrente   que  tiver  seus   pregos   registrados,   o   Onus
resultante   de   quaisquer  ag6es,   demandas,   custos   e   despesas   em   decorrencia   de   danos
ocorridos  por culpa  de  qualquer de  seus  empregados  e/ou  prepostos,  obrigando-se  ainda  por
quaisquer  responsabilidades  decorrentes  de  ac6es judiciais  que  lhe  venham  a  ser  atribuidas
por  forga  de  lei,   relacionados  com   o  cumprimento  do  presente  edital  e  com  as  obrigag6es
assumidas na ata de registro de pregos.
15.5.  Integram  esta  Ata,  o  Edital  do  Pregao  Presencial  para  Registro  de  Pre?os  n.0  010/2020,

c)              as propostas com  pregos, especiflcagao,  porltem  na ordem classlflcat6na das empresas15.6.  O(s)  caso(s)  omissos  sefao  resoMdos  de  acordo  com  a  Lei  Federal  8.666/93  e  suas
alterac;6es posteriores pela  Lei  Federal 8.883/94 e pela  Lei  Federal 9.648/98,  e,  com  as demais
normas aplicaveis.  Subsidiariamente,  aplicar-serao os  principios gerais de Direito.

17.  DO  FORO
As parfes contratantes elegem o foro da Comarca de Augustin6poli§/TO como competente para
dirimir  quaisquer  quest6es  oriundas  da   presente  Ata,   inclusive  os  casos  omissos,   que  nao
puderem   ser   resolvidos   pela   via   administrativa,   renunciando   a   qualquer   outro,    por   mais
privilegiado que seja.

E  por  estarem  de  acordo,  as  partes  firmam  a  presente  Ata  em  03  (ties)  vias  de  igual
teor  e  forma  para  urn  s6  efeito  legal,  ficando  arquivadas  na  sede  da  GERENCIADORA,   na
forma do art.  60 da  Lei  8 666 de 21/06/93.

Augustin6polis/TO,  XX de XXXX de 2020.

a
JULIO DA SILVA OLIVEIRA

Prefeito
Gerenciador

GEDEAO ALVES  FILHO
Secretario  Municipal de Satlde

Gestor do  Fundo  Municipal de Saude
Contratante

MAELENE XAVIER FERREIRA
Secretaria  Municipal  de Trabalho

Desenvolvimento Social e  Habita?ao
Contratante

Testemunhas:
1.

RENATA  PEREIRA DE SOUSA   OLIVEIRA
Secretario  Municipal de Educagao

Gestora  FME
Contratante

EMPRESA
CNPJ:

Representante Legal
Fornecedor

Nome:
CPF:

Nome:
CPF
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ANEXO X
MINUTA  DA  PROPOSTA

PREGAO  PRESENCIAL  N° XXX/2020
PROCESSO LICITAT6RIO N° XXX/2020
HORA DE ABERTURA: xx:xx Horas

Objeto:   Registro  de  Pregos  para  aquisi?ao  de  recargas  de  gas  tipo  GLP,   para  atender  a
Prefeitura    e    Fundos    Municipais    de    Satlde,     Educaeao    e    Desenvolvimento    Social    de
Augustin6polisITO.

DADOS  DO PROPONENTE:
RAZAOSOCIAL:
CNPJ/CPF:
ENDEREeo
COMPLETO
TELEFONE:
E-mail:

C)

1.  DAS QAUNTIDADES  E  ESPECIFICACAOES

SECRETARIA MUNl cipAL DE ADMiNisTRAeAO

Item Quant Unid. V.  Unit. V.TotalDESCRI   AO

1 10 UND

CARGA DE GAS de cozinha GLP-
residencial,  acondicionado  em  botijao de  13
kg,  retornavel,  composi?ao basica propano e
butano,  altamente t6xico e inflamavel.

sECRETARiA MUNicipAL DE EDucAeAO

2 300 UND

CARGA DE GAS de cozinha GLP-residencial,
acondicionado em  botijao de  13  kg,  retornavel,
composigao basica propano e butano,
altamente t6xico e inflamavel.

FUNDO  IVIUNICIPAL  DE  SAUDE

3 100 UND

CARGA DE GAS de cozinha GLP-residencial,
acondicionado em  botijao de  13  kg,  retornavel,
composigao basica propano e butano,
altamente t6xico e inflamavel.

FUNDO  MUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4 100 UND

CARGA DE GAS de cozinha GLP-residencial,
acondicionado em  botijao de  13  kg,  retornavel,
composigao basica propano e butano,
altamente t6xico e inflamavel.

Total  RS

VIGENCIA  DA ARP:  at612  (doze)  meses.
PRAZO  PARA  ENTREGA  DOS  PRODUTOS:  .....
PRAZO DE VALIDADE  DESTA PROPOSTA:  min'i.hi.6..60  (se.;senta) dias
PRAZO DE PAGAMENTO

RUA DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO,  63  3456~1232,  CEP: 77.96o-ooo -CNPJ:  oo.237.2o6/oool-3o -AUGUSTINOPOLIS -TO
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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 alterag6es e as clausulas e condi?6es do respectivo  Edital de que
trata a presente proposta;  que observaremos,  integralmente e as normas da Associagao
Brasileira de  Normas T6cnicas -ABNT.

Atenciosamente,

Cidade, de 2020.

(Assinatura do representante legal da licitante e seu carimbo de,  CNPJ)
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