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EXTRATO DE EDITAL DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL PARA REGTSTRO DE PREqOS N" 002/2020

(MENOR PREQO GLOBAL POR rrEM)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" OlO/2020.

O Fundo Municipal de Assist€ncia Social de Natividade - To, atrav6s da

ComissSo de Licitagdo, e com observdncia ds disposigdes do presente Edital e em

conformidade com a Lei Federal no. 10.520 de 1710712002 e subsidiariamente pela

Lei Federal no 8.666 193 e suas posteriores alteragOes, Lei Complementar 12312006 e

Decreto no 8.538 de 06 de Outubro de 2015, e demais norrnas complementares e

disposigdes deste instrumento, torna pfblico que far6 realizar licitagdo na

modalidade de Pregdo Presencial para Registro de Pregos no 00212020, no qual serS

julgada pelo menor prego global por item, objetivando a contratagdo de empresa

para o fornecimento de materiais permanentes diversos, conforme Prograrha no

5500020190062, do Projeto Estruturagdo da Rede do Sistema Unico de Assist€ncia

Social (SUAS), destinados a suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal

de Assist6ncia Social de Natividade - To, em virtude da demanda existente,

conforme especificag6es e quantitativos constantes do Anexo I - Termo de

Refer€ncia do presente edital, sendo que a abertura do certame ocoffera no dia 09 de

Margo de2020 ds 10h30min.

A obtengdo do presente edital poder6 ser obtido com seus anexos no Site

Oficial do Municipio: rvww.natividade.to.gov"br, e na sala da CPL/PMN,localizada
no Pago da Prefeitura Municipal de Natividade - To, em sua sede na Rua 07 de

Setembro no 3l - Centro - Natividade - To, - CEP: 77.370-000 - Fone: (63) 3372-

1798, no pago da Prefeitura Municipal de Natividade - To, Estado do Tocantins nos

hor6rios das 07h00min irs l3h00min.

Natividade - To,2l de Fevereiro de2020.
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECO N" 002/2020.
(MENOR PRECO GLOBAL POR ITEM)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' O1O/2020.

O Fundo Municipal de Assist€ncia Social de Natividade - To, torna pfblico, para

conhecimento de quantos possam se interessar que far6 realizar licitagdo na modalidade de Pregdo

Presencial para Registro de Prego n' 00212020, do tipo menor prego global por item, para a

contratagdo de empresa para o fornecimento de materiais permanentes .diversos, conforme

Progama n" 5500020190062, do Projeto Estruturagdo da Rede do Sistema Unico de Assist€ncia

Social (SUAS), destinados a suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal de

Assist$ncia Social de Natividade - To, em virtude da demanda existente, O certame dever6 ser

processado e julgado em conformidade com a Lei Federal no. 10.520 de 1710712002 e

subsidiariamente pela Lei Federal n" 8.666/93 e suas po*eriores alterag6es, Lei Complementar

12312006 e Decreto no 8.538 de 06 de Outubro de 2015 e demais nolrnas complementares e

disposig6es deste instrumento no qual oconera no dia 09 de Margo de 2020 is l0h30min na sala

do Pregoeiro Oficial no pago da Prefeitura Municipal de Natividade - To situada na Rua 07 de

Setembro no 3l - Centro - CEP: 77.370-000 - Fone: (63) 3372-1798, no pago da Prefeitura

Municipal de Natividade - To.

r - TNFORMACoES :

1.1 O Edital poder6 ser obtido com seus anexos no Site Oficial do Municipio:

www.natividade.to.gov.br, bem como ser6o prestadas as informagdes necess6rias na sala do

Pregoeiro Oficial e/ou Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Natividade - To, a partir do dia

2l Je Fevereiro de 2020 nos dias fteis das 07h00min is 13h00min, situada na Rua 07 de Setembro

no 3l - Centro - CEP: 77.370-000 - Fone: (63) 3372-1798, no pago da Prefeitura Municipal de

Natividade - To, no centro deste Municfpio.

II - OBJETO

2.1 Constitui objeto deste Pregdo Presencial para Registro de Prego para a contrataqdo de empresa

para o fomecimento de materiais permanentes diversos, conforme Programa n" 5500020190062,

bo Projeto Estruturagdo da Rede do Sistema Unico de Assist€ncia Social (SUAS), destinados a

suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal de Assist6ncia Social de Natividade - To,

em virtude da demanda existente, conforme especificagdes e quantitativos constantes do Anexo I -
Termo de Referdncia.

2.2 Os materiais, objeto deste Pregdo Presencial para registro de prego, deverdo ser entregues, de

acordo com a demanda do Fundo Municipal de Assist€ncia Social ou ap6s a emissdo da

requisigdoipedido no prazo m6ximo de atl 24 (Vinte e quatro) horas, em conformidade com o
Termo de Referdncia (Anexo I) que e parte integrante e indissoci6vel deste edital.

III - IMPUGNACAO DO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, 6 parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providdncias em relagio ao presente Pregdo Presencial para registro de prego, ou ainda para
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impugnar este edital, desde que o faga com anteced€ncia de at6 2 (dois) dias fteis da data fixada
para recebimento das propostas, observado o disposto no art. 41,5 2o, da Lei Federal n' 8.666193.

3.1.1 O Pregoeiro desta licitagdo dever6 decidir sobre a impugnagdo, se possivel, antes da
abertura do certame.

3.2. Quando o acolhimento da impugnagdo implicar alteragSo do edital capaz de afetar a
formulagdo das propostas, ser6 designada nova data paraarealizagdo deste PregSo Presencial para
registro de prego.

3.3. A impugnagdo, feita tempestivamente pela licitante, n5o a impedir6 de participar deste Preglo
Presencial para registro de prego, at6 o trdnsito em julgado da pertinente decisdo.

rv - coNDrcoES DE PARTTCTPACAO

4.1. Poderdo participar deste pregdo as empresas pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto
desta licitagdo que atenderem a todas as exig€ncias deste edital principalmente documentagdo e

seus anexos;

4.2. Ndo poderdo participar da presente licitagdo as empresas:

a) Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Municipio de Natividade suspenso, ou
que tenham sido declaradas inid6neas pela Administragdo pfiblica, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punig6o, ou atd que seja promovida sua reabilitagdo, nos moldes do art.

87, IV, da Lei 8.666193;
b) Estrangeiras que n6o funcionem no Pais; :

c) A observdncia das vedag6es do item anterior d de inteira responsabilidade do licitante que,

pelo descumprimento, se sujeita ds penalidades cabiveis;
d) Pessoas Fisicas.

v - APRESENTAQAO DOS ENVELOPES E SEU CONTEUDO.

5.1 No ato de credenciamento, o representante da cada licitante dever6 apresentar

simultaneamente em envelopes distintos indevass6veis, fechados e rubricados no fecho, contendo
Proposta Comercial e os Documentos de Habilitagdo, respectivamente, e deverSo ser entregues ao

Pregoeiro no local, dia e hora designados para a abertura da sessdo priblica deste certame e

deverdo ainda conter na sua parte externa, os dizeres:

PARA:
FUNDO MUNICTPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NATIVIDADE - TO
PREGAO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREQO N" 002/2020
ENVELOPE I - PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL:....
CNPJ:....

PARA: ]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCTA SOCTAL DE NATIVIDADE - TO
PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PREQO N" 002/2020

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
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ENVELOPE 2 _ DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RAZ.A,O SOCIAL:....
CNPJ:....

5.2 Nlo caber6 desist€ncia da proposta em hip6tese alguma, depois de aberto o respectivo
envelope.

5.3 O envelope no I conter| a Carta Proposta Comercial que dever6 estar acompanhada das
Planilhas com Especificag6es, Quantitativos e Pregos que fazem parte do Anexo I (Termo de
Refer€ncia) em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, podendo seguir modelo
sugestivo consistente do Anexo IV, deste edital, al6m de atender aos seguintes requisitos:

5.3.1 Considerando que a cotagdo ser6 feita pelo menor prego global por item, obedecendo is
especificagdes e quantitativos;

5.3.2 Na proposta apresentada dever6 estar contidos todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administragdo, materiais, servigos, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, lucro e outros necess6rios ao cumprimento integral do objeto deste Edital e

seus anexos;

5.3.3 Prazo de validade da proposta n6o poder6 ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data de sua apresentagdo. Se o prazo citado n6o estiver expresso, ser6 considerado como aceito
para efeito de julgamento o prazo de validade da proposta como de 60 (sessenta) dias;

5.3.4 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados ser6o considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo considerados
pleitos de acr6scimos, a esse ou qualquer tftulo, devendo os produtos ser fomecidos, sem 6nus
adicionais;

5.3.5 Ser6o desclassificadas as propostas que ndo atenderem ds exigdncias deste Edital b seus
Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;

5.3.6 A Apresentagdo da proposta implicar6 na plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

5.3.7 Os licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboragdo e apresentagdo de suas
propostas;

5.5 O envelope no 2 dever6 conter a documentagdo relativa i habilitagdo jurfdica, d qualificagdo
t6cnica, d qualificagdo econ6mico-financeira, i regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto
no art.7o, inciso XXXIII, da Constituigio Federal, em conformidade com o previsto a seguir:

5.5.1 A documentag6o relativa i habilitagio juridica consiste em:

5.5. 1 . 1 - Documentagdo dos S6cios ou diretores; (C6pia do (RG) e (CPF) ou (CNII);

5.5.1.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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5.5.1.3 - C6pia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, acompanhado da consolidagio. Na
aus€ncia da consolidagdo a empresa dever6 apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social
junto com todas as alterag6es devidamente registradas. Em se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedades por ag6es, acompanhadas de documento de eleigdo de seus administradores;

5.5.1.4 - A consolidagdo substitui apenas as alterag6es contratuais;

5.5.1.5 - Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da

diretoria em exercicio:

5.5.1.6 - Decreto de autorizagdo, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em. funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento,
expedido pelo OrgSo competente, quando a atividade assim o exigir. ;

5.5.1.7 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.5.l.8Certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado onde se situa a sede da

licitante ou ato constitutivo e alteragdes subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de

sociedade comercial, e no caso de sociedade por ag6es, acompanhado de documentos de eleigSo

de seus administradores;

5.5.l.9Decreto de autorizagio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo 6195o

competente, quando a atividade assim o exigir.

5.5.2 A documentagflo relativa ir qualificagio t6cnica consiste em:

5.5.2.1- Alvara de funcionamento dentro da data de validade;

5.5.2.2 - Declaragdo de Capacidade T6cnica conforme Anexo X;

5.5.2.3 - Apresentagdo de Atestado(s) de capacidade tdcnica fomecido por pessoas juridicas de

direito priblico ou privado, comprovando o fornecimento do produto ora licitado' com

caracteristicas semelhantes ds da presente licitagdo, de conformidade com o artigo 30 da Lei no.

8.666193.

5.5.3 A documentagio relativa ir qualificagf,o econ6mico-financeira ser6 comprovada
mediante a apresentagio dos seguintes documentos:

5.5.3.1 - Certiddo Negativa de Fal€ncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, com data n6o excedente a 60 (sessenta) dias de anteced€ncia da data de

apresentagdo da proposta de prego.

5.5.3.2 - Balango patrimonial e demonstragdes cont6beis do fltimo exercfcio social, j6 exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituigio por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por fndices oficiais
quando encerrado h6 mais de 3 (tr€s) meses da data de apresentagio da proposta;

Rua 07 de Setembro n' 31 - CEP: 77 .370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
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5.5.3.3 - Das empresas constituidas no ano em exercicio independente de sua forma societ6ria e

regime fiscal, serii exigida apenas a apresentagdo do Balango de Abertura, dispensando se o
exigido nos subitens 5.5.3.2 deste edital;

5.6 A documentagflo relativa i regularidade fiscal:

5.6.2.1- Prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministdrio da Fazenda
(CNPJ); deverii ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto
da presente licitagdo, expedida via intemet ou documento equivalente;

5.6.2.2- Prova de inscrigdo no cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatfvel com o objeto licitado expedida via
internet ou documento equivalente;

5.6.2.3 - Certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa dos tributos Federais e Divida Ativa
da Uni6o e quanto is contribuigdes previdenci6rias e ds de terceiros, emitida pela Receita Federal

do Brasil (ou de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, vigente a partir do dia 02

de Outubro de 2014, expedida via internet ou documento equivalente;

5.6.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e

relativa aos tributos relacionados com o fornecimento dos produtos ora licitado, expedida via
internet ou documento equivalente;

5.6.2.5 - Prova de regularidade relativaFazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, ou instrumento

equivalente, em plena validade, expedida via internet ou documento cquivalente;

5.6.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),

demonstrando situaglo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei: CRF do

FGTS, expedida via internet ou documento equivalente;

5.6.2.7 - Prova de inexist€ncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho (TST),
mediante a apresentagSo de certid6o negativa nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei n" 5.452, de 1' de maio de 1943, expedida via
internet ou documento equivalente;

5.6.2.8- Ser6o aceitas certiddes positivas, com efeito, de negativa e certid6es positivaS, que

noticiem que os d6bitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

5.6.2.9 - Declaragdo de Fatos Supervenientes do licitante informando sobre a inexist6ncia de fato
impeditivo d habilitagSo, conforme determina o Par6grafo 2o, Art. 32 da Lei n.' 8.666193,
conforme Anexo V;

5.6.2.10 - Declaragdo, em papel timbrado do licitante, de inexist€ncia em seu quadro de pessoal
empregados menores de 18 e 14 anos na forma do disposto no inciso V, do art.27 da Lei no

8.666193 e suas alterag6es posteriores - Modelo, conforme Anexo VI.
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5.6.2.11 - Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal das ME/EPP, ser6
assegurado prazo de 05 (cinco) dias 0teis, prorrogiiveis por igual periodo a critdrio da
administragdo, cujo termo inicial corresponder6 ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, pata a regularizagio da documentagdo, pagamento ou parcelamento do
d6bito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa;

5.6.2.12 - A Ndo regularizagdo da documentagdo implicar6 na decad€ncia do direito d contratagdo
da ME/EPP, sem prejuizo das sang6es previstas naLei 8.666193 e Lei 10.520/02, sendo facultado
d Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitagio.

vr - DrsPosrcoEs GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS.

6.1 As documentag6es necess6ria para a habilitagdo, poderdo ser apresentados em original, os
quais fardo parte do processo licitat6rio, por qualquer processo de c6pia autenticada por cart6rio
competente, ou autenticada por servidor priblico membro da CPL, com anteced€ncia minima de 24
(vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura dos envelopes, desde que sejam
apresentados os documentos originais para tal conferencia para confronto conforme solicita a Lei
13.726, de 2018, ou publicagdo em 6195o da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
priLzos de validade.

6.2 Todos os documentos expedidos pela licitante deverdo estar subscritos por seu representante
legal ou procurador, com identificagdo clara do subscritor;

6.3 Os documentos devem estar com seu pr.vo de validade em vigor, se este prazo ndo constar de

lei especffica ou do pr6prio documento, ser6 considerado o prazo de validade de 60 (sessenta)

meses, a partir da data de sua expedigdo;

6.4 A veracidade dos documentos emitidos via intemet poderdo ser conferidos pela comissdo de

licitagdo mediante consulta;

6.5 Os documentos apresentados para a habilitagdo deverdo estar em nome da licitante e,

preferencialmente, com nrimero de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverdo
estar em nome da matriz, se for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela pr6pria natureza ou por determinagio legal, forem comprovadamente emitidos
apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

vrr - Do PREco E DA DOTACAO

7.1 Os pregos ofertados deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 

:

7.1.1 Os pregos poderlo ser repactuados conforme dispositivo em cl6usula contratual - vide
Anexo II.

7.1.2 As hip6teses de revisio de pregos ser6o tratadas de acordo com a legislagdo vigente e
exigirdo detida an6lise econdmica para avaliagdo de eventual desequilfbrio econ6mico-financeiro
do contrato.
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7.2 Ser6o desclassificadas as propostas, cujos pregos sejam incompativeis com a realidade de

mercado ou estiver acima do prego estimado no anexo I do presente edital.

7.3 As despesas decorrentes do objeto desta licitagio conerdo d dotagio orgamentdria, constante
do Orgamento do Fundo Municipal de Assistdncia Social de Natividade do Exercicio de 202A,

VIII _ SESSAO PUBLICA DO PREGAO

8.1 Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo as propostas comerciais
e os documentos de habilitaglo das empresas interessadas deverdo ser entregues diretamente ao

Pregoeiro, na data da abertura da sessdc priblica do pregdo, que ocorrer6 credenciamento e

abertura da sessdo ds l0h30min do dia 09 de Margo de2020, no enderego acima indicado, nio
sendo admitida participagdo de licitante que se apresente ap6s a abertura da sessdo.

8.2 Na hora e local indicado no subitem 8.1, ser6o observados os seguintes procedimentos
pertinentes a este pregdo presencial para registro de Prego:

[X - O CREDENCIAMENTO far - se - 6 com as seguintes exig€ncias:

9.1 - Os atos priblicos deste Pregdo poderdo ser presenciados por qualquer pessoa, pordm, s6 terlo
direito a usar a palavra, rubricar documentos, interpor recursos e firmar a ata os representantes

devidamente credenciados, de acordo com o procedimento abaixo:

9.1.1 - O proponente dever6 se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, por um

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar- deste

procedimento licitat6rio, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de

entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de ldentidade ou documento equivalente

e apresentar, ainda o comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ, a procuragio (quando for o caso) e as seguintes declaragdes: Termo de Credenciamento

(anexo III); Declaragdo de que cumpre os requisitos de habilitagdo (anexo VII); Declaragdo de

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (quando for o caso) (anexo

VIII); e Declaragio de aceitagdo das condig6es do edital (anexo IX).

9.2. - O credenciamento do representante da empresa al6m das exig6ncias constantes no item

9.1.1, se far6 quando procurador por meio de Instrumento Ptbiico,.le Procuragdo ou lnstrumento

Particular de Procuragio com firma reconhecida em Cartorio (quando procurador), com poderes

para formular ofertas e lances de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em

nome da licitante, acompanhada de c6pia autenticada de um documento de identificagdo com tbto
do procurador e tamb6m acompanhado da c6pia do cartdo de CNPJ, c6pia do respectivo estatuto;

contrato social ou documento equivalente do licitante e c6pia. do(s) documento(s) de identificagdo
do(s) s6cio(s) ou propriet6rio(s) da empresa, quando o representante for s6cio, propriet6rio,
dirigente ou assemelhado da empresa licitante, dever6 apresentar c6pia do respectivo estatuto;
contrato social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos de assumir obrigag6es em decorr0ncia de tal investidura, c6pia do cart5o de CNPJ, c6pia

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-1798
E-mail : I ici tacao. nat i vidade I !)ilitgnra i l.cont



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCN SOCIAL
CNPJ :',3.237 .42/0001 -06

do(s) documento(s) de identificagio do(s) s6cio(s) ou proprietririo(s) da empresa, no caso de
Sociedade An6nima, ata da riltima eleigdo de seus administradores.

9.3 - Ap6s o credenciamento, ser6 declarada, pelo Pregoeiro, a abertura da sessdo e n6o mais serdo

admitidos novos licitantes, dando-se inicio ao recebimento dos enve{opes.

9.4 - Aaus€ncia do credenciamento ndo serii motivo para desclassificagdo ou inabilitagao, neste

caso, a licitante ficari excluida da etapa de lances verbais e mantido o seu prego apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenagdo das propostas e apuragdo do menor prego global por
item.

9.5 - O representante poderii ser substituido a qualquer momento por outro desde que

devidamente credenciado.

9.6 - Ser6 admitido apenas 0l (um) representante para cada licitante credenciado.

9.7 - A cada licitante que participar do certame ser6 permitido somente um representante para se

manifestar em nome do representado, vedada a participagio de qualquer interessado representando

mais de um licitante.

9.8 - Os documentos de credenciamento ser6o retidos pelo pregoeiro e a Equipe de Apoio e

juntados ao processo licitat6rio;

9.9 - A aus6ncia do credenciado, em qualquer momento da sessSo, importaril a imediata excluseo

da licitante nos lances para empresa por ele representada, salvo autorizagdo expressa do Pregoeiro.

9.10 - Os documentos de Credenciamento ser6o entregues ao(a) Pregoeiro(a), logo na abertura da

sess6o, no ato de apresentagdo e identificagdo do interessado ou seu representante, separados dos

envelopes da proposta e dos documentos de habilitagdo.

9.1I - Os documentos necess6rios ao credenciamento deverdo ser apresentados ao(a) Pregoeiro(a)

separados dos Envelopes da Proposta e dos Documentos de Habilitagdo, poderdo ser apresentados

em original, os quais far6o parte do processo licitat6rio, por qualquer processo de c6pia

autenticada por cart6rio competente, ou autenticada por servidor pfblico membro da CPL, com

anteceddncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcadapara a abertura dos envelopes,

desde que sejam apresentados os documentos originais para tal conferencia para confronto
conforme solicita aLei 13.726, de 2018, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial, observados

sempre os respectivos prazos de validade;

9.12 - Ap6s declarado encerrado o Credenciamento ndo ser6 permitido, sob qualquer argumento, a

admissdo de licitantes retardat6rios.
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X ABERTURA DOS ENVELOPES'PROPOSTA'';

l0.l Desclassificagdo das propostas que ndo atenderem ds exig6ncias essenciais deste edital e
classificagSo provis6ria das demais em ordem crescente de menor prego global por item;

10.2 Abertura da fase de lances, pelo menor prego global por item, aos representantes das
empresas, cujas propostas estejam classificadas, no intervalo compreendido entre o menor prego
gfobal por item e o prego superior dquele em atd l0o/o (dezpor cento);

| 0.3 Em n6o havendo pelo menos tr€s ofenas poderdo as empresas autoras das melhores
propostas, at6 o m6ximo de trds, oferecer novos lances verbais e sucessivos;

10.4 Condugdo de rodadas de lances verbais, por prego global por item, sempre a panir do
representante da empresa com proposta de maior prego por item, em ordem decrescente de valor,
respeitadas as sucessivas ordens de classificagdo provis6ria, at6 o momento em que n6o haja novos
lances de pregos menores aos j6 ofertados;

10.5 Na fase de lances verbais, n6o ser6o aceitos lances de valor igual ou maior ao do f ltimo, e os
sucessivos lances deverdo ser feitos em valores decrescentes;

10.6 N6o poder6 haver desist€ncia de lances ofertados, sujeitando-se o desistente is penalidades
previstas neste edital;

10.7 Declarada encerrada a etapa competitiva, O pregoeiro procederi d classificagSo definitiva das
propostas adequando o lance vencedor do certame com os pregos unit6rios e totais da proposta,
consignando-a em ata;

I 0.8 A empresa vencedora ter6 um prazo de atd 24 horas para apresentagdo da nova proposta com
adequagdo dos pregos ao lance ofertado, cujos pregos unit6rios e totais n6o poderlo estar acima do
valor estimado pelo Fundo Municipal de Assistdncia Social;

10.9 CLASSIFICACAO DEFINITM DAS PROPOSTAS em ordem crescente de henor
prego global por item;

10.9.1 Abertura do envelope "documentagdo" apenas da(s) empresa(s), cuja(s) proposta(s)
tenha(m) sido classificada(s) em primeiro lugar;

10.9.2 Sendo inabilitada(s) a(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) tenha(m) sido classificada(s) em
primeiro lugar, ser-lhe(s)-6 aplicada a multa prevista neste edital, prosseguindo a comissSo com a
abertura do envelope de documentageo da(s) proponente(s) classificada(s) em segundo lugar, e

assim sucessivamente, se for o caso, atd a habilitagdo de uma das licitantes;

10.9.3 Habilitagio ou inabilitagdo da(s) primeira(s) classificada(s); prosseguindo-se, se for o caso,
com a abertura do envelope "documentagdo" da(s) segunda(s) classificada(s);

10.9.4 Proclamagdo da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame pelo crit6rio de menor prego por
item
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10.9.5 Proclamada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderri manifestar imediata e
motivadamente a intengdo de recorrer, quando lhe ser6 concedido o prazo de tr6s dias para
apresentagio das raz6es do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contra-raz6es em igual nrimero de dias, que comegardo a correr do tdrmino do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo.

10.9.6 O acolhimento de recurso importar6 a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.9.7 A ausdncia de manifestagdo imediata e motivada da licitante implicar6 a decad6ncia do
direito de recurso e a adjudicagdo do objeto da licitagdo i vencedora.

10.9.8 Encaminhamentos dos autos do processo i autoridade competente para adjudicagdo e
homologaglo do certame, na hip6tese de ndo ter havido interposigSo de recursos

10.9.9 E facultado i administragSo, quando a adjudicat6ria ndo formalizar a contratagdo no prazo e
condigdes estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de classificagio, para faz6-lo em
igual prazo e, preferencialmente, nas mesmas condig6es ofertadas pela adjudicatAria.

10.9.10 Os envelopes contendo a documentagdo relativa d habilitagdo das licitantes
desclassificadas e das classificadas n6o declaradas vencecioras perrnanecerdo sob cust6dia da
comissdo, at6 a efetiva formalizaglo da contratagdo.

XI - DO TERMO DE CONTRATO:

11.1 As obrigagdes, decorrentes deste Pregdo Presencial para Registro de pregos, consubstanciar-
se-5o em assinatura de Termo de Contrato para fornecimento, conforme Anexo ll;

ll.2 O prazo para a retirada da nota de empenho e assinatura do contrato ser6 de 2 (dois) dias
fteis, contados da convocagdo da adjudicatiiria, ocasido em que, se necess6rio, deverflo ser:

ll.2.1 atualizadas a certiddo de inexist€ncia de ddbitos para com o Sistema de Seguridade Social -
CND e o Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviqos - FGTS.

I 1.3 A crit6rio da administragdo, o prazo para retirada da nota de empenho poderrl ser prorrogado
uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitagdo do adjudicatririo.

I 1.4 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acrdscimos ou
supress6es que se frzerem necess6rios nas compras, at| 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

XII . DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

l2.l Os produtos ser5o entregues forma parcelada e de acordo com as necessidades do Fundo
Municipal de Assistdncia Social, que atenda rigorosamente as especificagdes constantes do Termo
de Refer€ncia;
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12.3 Os produtos adquiridos deverdo serentregues de acordo com os critdrios estabelecidos pelos
6rg6os fiscalizadores.

12.1 Os produtos deverdo ser entregues em estrita observdncia aos termos ajustado em contrato e
serdo recebidos:

l2.l.l Os produtos deverdo ser entregues com qualidade e quantidade do objeto e serdo rejeitados
quando em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos, Proposta e Nota de Empenho;

12.1.2 Os produtos deverio ser entregues junto ao almoxarifado do Fundo Municipal de
Assist€ncia Social de Natividade - To.

XIII * PENALIDADES

l3.l S5o aplic6veis as sangdes previstas no capftulo IV da Lei Federal
n'8.666193, na Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais norrnas pertinentes.

13.2 A licitante, que ensejar o retardamento da execugdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo iniddneo ou fizer declaragio falsa, estar6 sujeita d pena de suspenslo de seu
direito de licitar e contratar com a administragdo, pelo prazo de atd 2 (dois) anos.

13.3 Ser6 aplicada multa de ZYo (dois por cento) do valor estimado dos produtos, tanto d licitante,
cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter
apresentado documentos que seguramente ndo atendam ds exigdncias deste edital, como ds demais
licitantes, que d€ em causa a tumultos durante a sessdo priblica de pregdo ou ao retardamento dos
trabalhos emrazdo de comportamento inadequado de seus representantes.

13.4 As sangdes s6o independentes e a aplicagdo de uma n6o exclui a das outras.

13.5 O prazo para pagamento de multas serii de 5 (cinco) dias riteis a contar da intimagdo da
infratora, sob pena de inscrigdo do respectivo valor como dfvida ativa, sujeitando-se a devedora ao

competente processo judicial de execugdo.

xrv - DrsPosrcors cnnars

l4.l A apresentagSo de proposta implica aceitagdo de todas as condig6es estabelecidas neste
edital; n6o podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocat6rio
ou das disposig6es legais aplic6veis d espdcie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigag6es.

14.2 O presente Pregdo Presencial para Registro de Prego poder6 ser anulado ou revogado, nas
hip6teses previstas em lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizagdo, observado
o disposto no art. 59, da Lei Federal n" 8.666193.

14.3 A contratada dever6 manter, durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de
habilitagSo.
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14.4 Com fundamento na norrna do art. 43, $ 3o, da Lei Federal n." 8.666193, 6 facultada d

comissdo julgadora, em qualquer fase de licitagdo, promover diligdncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instruglo do processo.

14.5 Casos omissos e dfvidas ser6o resolvidos pela comissdo de licitagdo.

14.6 As norrnas deste Pregio Presencial para registro de prego ser6o sempre interpretadas em

favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exig€ncias formais,
desde que n6o comprometa a aferigio da habilitagdo da licitante nem a exata compreensdo de sua

proposta, n6o implicar6 o afastamento de qualquer licitante.

14.7 As eventuais dfvidas dos interessados poderdo ser dirigidas ao Pregoeiro Oficial ou Equipe
de apoio atrav6s do fax (63) 3372-1798 e os interessados em adquirir o Edital diretamente na sala

do Pregoeiro Oficial do Municipio no pago da Prefeitura Municipal de Natividade - To, situada na

Rua 07 de Setembro no 3l - Centro - CEP: 77.370-000 - Fone: (63\ 3372-1798, no pago da

Prefeitura Municipal de Natividade - To, no centro deste Municipio.

14.8 - Os casos omissos do presente ser6o solucionados pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de apoio.

ls - DO REGISTRO DE PRECOS

l5.l - Para efeitos do Registro de Pregos, s6o adota das as seguintes definigdes:

15.1.1 - Sistema de Registro de Pregos - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de

pregos relativos i prestagdo de servigos e aquisigdo de bens, para contratag6es futuras;

15.1.2 - Ata de Registro de Pregos - Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de

compromisso para futura contratagio, onde se registram os quantitativos, pregos, detentores da ata,

6rg6os participantes e condig6es a serem praticadas, conforme as disposigdes contidas no

instrumento convocat6rio e propostas apresentadas;

l5.l .3 - 6195o Gerenciador - Orgdo ou Entidade da Administragio Pirblica Municipal respons6vel

pela condugdo do conjunto de procedimentos do certame para registro de pregos e gerenciamento

da Ata de Registro de Pregos dele decorrente;

15.1.4 - Org6o Participante - Org6o ou Entidade da Administragdo Priblica, que participou da

etapa preparat6ria do procedimento licitat6rio precedente ao Registro de Pregos;

15.1.5 - Detentor da Ata - Licitante(s) vencedor(es) do certame na modalidade Concorr6ncia ou

Preg6o, com pregos registrados para futuros fornecimentos ou prestagdo de serviqos.

15.2 - O prazo de validade da Ata de Registro de Prego, n6o poder5 ser superior a 0l (Um) ano,
computadas neste as eventuais prorrogagOes, sem prejuizo do disposto na legislaglo vigente.'

15.3 - Quando da prorrogag5o da validade da Ata de Registro, deverdo ser observados os
procedimentos previstos no artigo 5T,pardgrafo quarto, da Lei 8.666193, de 2l de Junho de 1993.
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15.4 - Os contratos decorrentes do SRP terdo sua vigdncia conforme as disposigdes contidas nos
instrumentos convocat6rios e respectivas propostas, obedecendo o disposto no artigo 57, da Lei
8.666193, de 2l de Junho de 1993, podendo a formalizagdo se dar na forma do $4" do artigo 62, do
mesmo diploma.

15.4.1 - O prego registrado e a indicagdo dos respectivos Detentores da Ata ser5o divulgados em
6195o oficial da Administragio e ficario disponibilizados durante a vig€ncia da Ata de Regisrro de
Pregos;

15.4.2 - Quando das contratag6es decorrentes de registro de pregos dever6 ser respeitada a ordem
de classificagdo das empresas constantes da Ata; e

15.4.3 - Ao prego e condig6es do primeiro colocado poder6 ser registrado do licitante seguinte,
obedecida a ordem de classificagdo obtida no certame licitat6rio e o disposto no artigo 64, da Lei
8.666/93:

15.5 - A exist6ncia de pregos registrados ndo obriga a AdministragSo a firmar as contratag6es que
deles poderdo advir, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisigdo pretendida,
sendo assegurado ao Detentor da Ata a preferdncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

15.7 - Homologado o resultado da licitagdo, o 6195o Gerenciador, respeitada a ordem de
classificagdo e a quantidade de Detentores a terem pregos registrados, convocar6 os representantes
para assinatura da Ata de Registro de Pregos que, ap6s cumpridos os requisitos de publicidade,
terii efeito de compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas.

15.8 - Os pregos registrados ser6o publicados na Imprensa oficial para orientag6o da
administragdo.

I 5.9 - A contratagdo com os Detentores da Ata ser6 formalizada por interm6dio de instrumento de
ata de contrato ou emissdo de nota de empenho de despesa, observado o disposto no $2o do art.62
da Lei no 8.666, de 1993.

15.10 - A Ata de Registro de Pregos, durante a sua validade, poder6 ser utilizada por qualquer
outro Org6o ou Entidade da Administrag6o que nlo tenha participado do certame licitat6rio
mediante pr6via consulta ao 6196o gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem.

l5.l0.l - Os 6rg6os e Entidades que ndo participaram do Registro de Pregos, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverio manifestar seu interesse junto ao 6rgeo
Gerenciador da Ata, para que este indique os possiveis Detentores da Ata e respectivo. pr.gol u
serem praticados, obedecida a ordem de classificagdo.

15.10.2 - Caber6 ao Detentor da Ata de Registro de Pregos, observada as condigoes nela
estabelecidas, optar pela aceitagSo ou nlo pelo fomecimento, independente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento, ndo prejudique ai obrigag6es anteriormente
assumidas.
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15.10.3 - Quando da manifestagdo da utilizagdo pelo 6rgdo ou Entidade, o 6196o Gerenciador
poder6 permitir sua utilizagdo a que se refere este artigo, desde que n6o exceda a 100o/o (Cem por
cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Pregos.

XvI - DO FORO

16.1. para dirimir quaisquer questdes decorrentes do Pregio Presencial para registro de prego, ndo
resolvidas na esfera administrativa, ser6 competente o Foro da Comarcade Natividade - TO.

XVII - SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL OS AITIEXOS:

l7.l Anexo I - Termo de Refer€ncia:
17.2 Anexo II - Minuta do Contrato:
17.3 Anexo III - Termo de Credenciamento;
17.4 Anexo IV - Proposta de Pregos;
17.5 Anexo V - Declaragdo de Inexist6ncia de Fatos Supervenientes Impeditivos;
17.6 Anexo VI - Declaragdo de que n6o emprega menor;
17.7 Anexo VII - Declaragdo de que cumpre os requisitos de habilitagdo;
17.8 Anexo VIII - Declaragdo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte (quando for o caso);
17.9 Anexo X - Declaragdo de Aceitagdo das Condigdes Deste Edital;
17.10 Anexo X - Declaragio de Capacidade T6cnica.

Natividade - To,2l de Fevereiro de 2020.
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ANEXO - I

PREGAO PRESENCIAL PARA REGTSTRO DE PRECOS N.. 002/2020
TERMO DE REFERENCIA/VALOR DE REFERf,NCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" OlO/2020.

1. OBJETO
l.l - Contratagdo de empresa para o fomecimento de materiais permanentes diversos, conforme
Programa no 5500020190062, do Projeto Estruturagio da Rede do Sistema Unico de Assist€ncia
Social (SUAS), destinado a suprir as necessidades junto ao Fundo Municipal de Assist€ncia Social
de Natividade - To, em virtude da demanda existente.

2. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTO.
2.1 - O cronograma de fomecimento dos produtos serii elaborado pelo Fundo Municipal de
Assistdncia Social de Natividade - To. de acordo com as necessidades.

3. JUSTIFICATIVA / FINALIDADE
3.1 - Esta contratagio se faz necess6ria devido a execugio do plano de desenvolvimento de nosso
Municfpio nadrea de Assist€ncia Social Ptiblica, e para o bom andamento dos servigos essenciais
da administragSo priblica, no intuito de manter as atividades pertinentes irs mesmas que dependem
do objeto licitado para que possa ser executado de maneira mais efrcaz e objetiva, buscando
atender as exigdncias dos 6rg6os fiscalizadores e demais Leis Federais que regem a administragdo
pfblica.

4. JUSTIFICATIVA/FINALIDADE E ESPECIFICAqAO DO OBJETO E JULGAMENTO
4.1 - Contratagdo de empresa para o fomecimento de materiais permanentes diversos, conforme
Programa n" 5500020190062, do Projeto Estruturagdo da Rede do Sistema Unico de Assistdncia
Social (SUAS), destinado a suprir as necessidades junto ao Fundo Municipal de Assist€ncia Social
de Natividade - To, em virtude da demanda existente.

4.2 - No julgamento das propostas, para fins de selegdo da proposta mais vantajosa para esta
Administragdo, serd considerado o menor prego ofertado global por item. :

s. DorAcAo onqaMENTARrA
5.1 - A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correr6 d conta de recursos do orgamento do
Fundo Municipal de Assist€ncia Social de Natividade - To, onde a dotagdo orgamentiiria, fontes e

elemento de despesa, as quais ser6o verificados os seus saldos e empenhadas, no momento do
fornecimento de cada produto, conforme tabela abaixo:

DOTACAO
ORCAMENTARIA

ELEMENTO
DE

DESPESA

NOMENCLATURA DOTAQAO OR9AMENTARIA

08.244.0403.2.049 3.3.90.30.00.00
Servigos de Convivdncia e Fortalecimento de Vinculos
SCFV

08.r22.040t.2.077 Apoio Atividades Administrativa da Assist€ncia Social.
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08.244.0402.2.084 GestSo e Manutengdo do IGD PBF
08.244.0403.2.083 Fortalecimento e Gestdo do Controle Social IGD Suas
08.244.0402.2.080 Atividades do Cras- P so B6sico Fixo
08.244.0402.2.081 Atividades do Cras- P so B6sico Vari6vel
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6. DA RELACAO DOS PRODUTOS E PRECOS DE REFERTNCTA

6.1 - Dever6 fomecer os produtos, em boas condig6es de uso, seguranga, bem como, possuir todas
as especificagdes exigidas pela legislagdo vigente; 

:

6.2 - Assumir todos os custos e prejuizos durante o fornecimento do produto, causados a terceiros
por ag6o ou omiss5o pr6pria, de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

6.3 - Deverii fomecer os produtos junto a sede do municipio em local determinado pelo Fundo
Municipal de Assist€ncia Social, sendo que todas as despesas necess6rias para a entrega e o
fomecimento dos produtos ser6o de inteira responsabilidade da empresa contratada vencedora do
certame;

7. DO PAGAMENTO:

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP: 77.370-000 - Cenrro - Fone: (63) 3372-1798
E-mail: liciracao.natividadeI 9(Egnrail.com

0l Notebook core i5. 4 Gb ram. DDR3. tela de 14
polegadas, Hd I tb.

Unid. 03 0,00 0,00

02 Caixa de Som Amplificada Multiuso 400 wts Unid. 0l 1.389,67 1.389,67
03 Sax Tenor l00L laqueado (harmonics, winner ou

superior)
Unid.

02 3.274,33 6.548,67

04 Sax Alto eb has 200 L laqueado (harmonics,
winner ou superior)

Unid.
03 2.693,00 8.029,00

05 Clarinete (michael, winner ou superior) Unid. l0 t.029.67 10.296,67
06 Trompete bb htr 300 L laqueado (harmonics,

winner ou superior)
Unid.

04 1.243,33 4.973,33

07 Bateria Dx722 (oremium. winner ou suoerior) Unid. 0l 2.026.33 2.026.33
08 Caixa de guerra de aluminio l5cm X 14 (takto,

izzo ou suoerior)
Unid. 0l 278,00 278,00

09 Surdo m3/qr em alumfnio 45 X 14 polegadas
(luen, izzo ou superior)

Unid. 0l 214,63 214,63

l0 Bombardino Bb Heu 108L (eagle, harmonics ou
suoerior)

Unid. 0l 2.595,00 2.595,00

ll Trombone de Vara Tenor bb 80lL laqueado
(harmonics. winner ou suoerior)

Unid.
03 2.404,33 7.213,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL
CNPJ : 13.237 .M2l0001 -06

7.1 - O (s) pagamento (s) ser6 (ao) efetuado (s) de acordo com o (s) item (ns) constante (s) no
Termo de Referdncia (Anexo l) e Proposta de Pregos (Anexo 2) e de acordo com os
fomecimentos dos produtos, desde que os mesmos tenham sido efetivamente fomecidos e,
devidamente, atestados pelo fiscal de contrato, sendo que o CONTRATANTE fica reservado o
direito de n6o efetuar o pagamento se, no momento da aceitagdo, os produtos fomecidos se n6o
estiverem em perfeitas condig6es e em conformidade com as especificagdes estipuladas.

7.2 O pagamento ocorrer6 ap6s o recebimento do objeto, e entrega da nota fiscal, que ser6 atestada
e encaminhada ao setor competente para pagamento, ou de acordo com a disponibilidade
financeira do Fundo Municipal de Assist€ncia Social.

8. DAS OBRIGAC6ES n.q, CONTRATA|ITE

8.1 - Receber os produtos de acordo com as especificag6es.

8.2 - Efetuar o pagamento no przvo estabelecido no Termo de Refer€ncia.

8.3 - Comunicar a empresa contratada, quando da apresentagdo de defeito nos produtos, para a sua
devida substituigdo.

8.4 - Garantir o cumprimento de todas as cl6usulas contratuais.

8.5 - Promover, atrav6s de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos produtos
entregues, observando os aspectos quantitativos e qualitativos.

8.6 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagOes dentro
das normas e condig6es contratuais.

8.7 - Exercer a fiscalizaglo por servidores especialmente designados, na forma prevista na I-ei n.o

8.666t93.

9 - DAS OBRIGAC6ES OA CONTRATADA

9.1 - A empresa deverd entregar os produtos junto ao Fundo Municipal de Assistdncia Social de
Natividade - To, sem qualquer 6nus ao er6rio municipal no przvo m6ximo de 24 (vinte e quatro)
horas ap6s a solicitagio do produto junto ao contratante;

9.2 - Substituir os produtos se o mesmo apresentar defeito de fabricag5o, de acordo com o
estabelecido no C6digo de Defesa do Consumidor.

9.3 - Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto a substituigio dos produtos, dentro do
periodo de garantia, quando do envio de outra localidade.

9.4 - A empresa dever6 fomecer os produtos dentro das normas exigidas pelo INMETRO -
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial e ABNT - Associagdo
Brasileira de Normas T6cnicas.

Rua 07 de Setembro n' 3l - CEP: 77.370-000 - Centro - Fone: (63\ 3372-1798
E-mail: I iciracao. nal iv idade I 9fd,gnrai l.conr
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9.5 - Fornecer os produtos com data de validade ou garantia de no minimo 08 (oito) meses a partir
da data de emissio da nota fiscal de venda do produto.

9.6 - A empresa dever6 manter, durante toda a execugdo deste Contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes por ela assumidas, todas as condig6es de habilitagdo (INSS, FGTS, Tributos
Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificagdo exigidas na licitagio, de acordo com o
art. 55, XIII, da Lei 8.666193 - Fornecer o objeto qualificado no edital, dentro da boa t6cnica e
qualidade, nos termos da proposta;

9.7 - Fica a cargo da contratante, exercer, ampla, irrestrita e perrnanente fiscalizagio durante toda
a entrega do objeto, bem como, estabelecer pardmetros e diretrizes na entrega, aplicando d
contratada, nos termos da regulamentagdo pr6pria, sangdes cabfveis pelas infrag6es acaso
verificadas, ap6s devidamente apuradas. 

:

9.8 - Todos os custos relativos a entrega dos produtos correr6 por conta da contratada, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e outros.

9.9 - O proponente que for adjudicado ganhador desta licitagdo arcarii com todas as taxas,
transporte, fretes e impostos que vierem a incidir sobre os mesmos.

10. _ DA VIGTNCIA DA ATA:

10.1 - A Ata de Registro de Prego ter6 validade de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura da
ata de contrato e publicagdo no Diilrio Oficial da Uni6o, de acordo com a lei 10.520 de l7 de julho
de 2002 e demais norrnas pertinentes.

11 - DISPOSTCoES GERATS:

I 1 .l - A contratada deverd indicar pessoa respons6vel pelo acompanhamento de entrega e

pagamento com poderes para dirimir eventuais drividas, solucionar questdes ndo previstas no
contrato e apresentar solugdes pr6ticas para qualquer problema, envolvendo o objeto do presente
termo de refer€ncia.

11.2 - Os Objetos deverdo ser de primeira linha. A qualidade dos produtos, objeto desta licitagdo
dever6 estar de acordo com os padrdes e exig€ncias do INMETRO (lnstituto Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial) ou demais 6rg6os fiscalizadores do setor, sendo,
portanto, de Excelente Qualidade fomecendo as garantias necess6rias conforme o c6digo de defesa
do consurnidor. Nos casos referentes i garantia ou reposigdo dos produtos deve ser realizada no
prazo m6ximo de 24 horas

12.1 DA FISCALIZACAO

l2.l A atuagio ou a eventual omissdo da Fiscalizagdo durante arealizagdo do contrato, ndo poder6
ser invocada para eximir a contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.

12.2 A comunicagdo entre a fiscalizagdo e a contratada serd realizada atrav6s de Relat6rio de
Fiscalizagdo;

Rua 07 de Setembro n" 3 I - cEp: 77 .370-000 - centro - Fone: (63) 3372-1799
E-mail: liciiacao. natividadel 9@gnrai l.conr



FUNDO ]TIUNICIPAL DE ASSFTENCh SOCIAL
GNPJ: 13.237 .4210001 -06

12.3 O relat6rio de entrega dos produtos serd destinado ao registro de fatos e comunicagdes
pertinentes aos mesmos.

12.4 Todos os atos emitidos pela fiscalizagdo ser6o considerados como se fossem praticados pelo
Contratante.

13 - DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da comarca do Municipio de Natividade - To, para dirimir as eventuais
controv6rsias decorrentes do presente ajuste.

Natividade -To,2l de Fevereiro de2020.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: (63) 3372-l7gg
E-mail: licitacao. natividade 1 9@gmail.conr
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RazSo Social: Toca do Som Instrumentos LTDA

CnpJ: 03.059.520/0001-49 Insc. Estadual: 29.343.939-7
Enderego: 104 Norte, Rua NE 01, Lt. 30, S|s.01,02 e 03
CEP:77006-016
Dados Bancirios:

Cidade: Palmas Estado: TO

Titular: TOCA DO SOM INTR MUSICAIS LTDA AG:2397 CC:31498-6
Palmas -'fO,27 de janeiro de 2020.

Orgomento: PREF EITURA M U N,Cl PAL DE NATTV//DADE

VALOR TOTAL DOS PRODIITOS: g&.6g7,(n

Material cotado pregos vdlidos por 30 dias.

Prazo de entrega: IMEDIATO

Ap6s esta data, podeni haver reajuste devido d cotagdo do d6lar.

IN,IPOSI'OS E ENCARGOS SOCIAIS

Todos os tributos (inrpostos. encat'gos sociais e fiete) referente aos equiparnentos ora
pt oposto, j6 estlo incluso do prego dos produtos sendo de inteira responsabilittatle do fc'rueced6r.

ITEM QUAN DtscR,MrNAgAo oas PRaDUTOS V-UNT V-TOTAL
1. 01. CAIXA Gf4NDE PZ PROAUD'O 75 POL ATIVA 2OOW RMS

c74PXL5A
999,00 999,00

2. 02 Sax Tenor BB HTS - 1001laqueado harmonics 3.700,00 7.400,00

3. 03 Sax Alto Eb Has - 2001laqueado larmonics 2.700,00 8.100.00

4. 10 CIARINETA MICHAEL WCLM3ON 980,00 9.800,00

I

5. 04 Trombete Bb Htr - 300 | laqueado harmonics 99o,oo 3.960,00

5. 01 BATERIA PREMIUM DX722WR VINHO 1.600,00 1,600,00

7. 01 CAIXA DE GUERRA TAKTO ALUMINIO 15CMX14 165,00 165,00

8. 01 SURDO LUEN 45 X14 POL ALUMINIO ARO CHP PRETO 237,00 237,00

9. 01 Bombardino BB HEU - 1081Latoo em Cupronyquel HARMON 3.990,00 3.990,00

10, Ut Trombone de Vara Tenor Bb I F HSL - gOlL Laqueado HARM 2.430,00 2.430,00

I-UCILENE BUENO DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTCNCIA SOCIAL
CNPJ : 13.237 .4210001 -06

AI\EXO - II
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS N.'002/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS N' I2O2O.

Contrato de fomecimento de produtos de que entre si fazem, de um lado o Fundo Municipal de

Assist0ncia Social de Natividade, Estado do Tocantins, pessoa juridica de direito pfiblico interno,

inscrito no CNPJ (MF) sob N." 13.237.442.0001-06, neste ato representado pela sua atual Gestora

a Senhora _2 inscrita no CPF: e RG: - SSP-_, residente e domiciliado
neste Municipio de Natividade - To, de outro a empresa , CNPJ no...'."'...............'. com

sede na no ..............., bairro cidade .., vencedora e adjudicat6ria

do Pregdo Presencial para Registro de Pregos n' 00212020, supra referido, doravante denominada

simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente instrumento objetivando registrar os

pregos da prestagdo dos servigos discriminados na cl6usula primeira, em conformidade com o

ajustado a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
1.1 Constitui objeto deste contrato o registro de prego, para o fomecimento de

A*,i,te".i.,s*i"rd.'*-til',111".'-i;:#'"il#""Ti:ffi J"'3::,.1:,:::T.H%'TiH'ilrl:
Presencial Para Registro de Pregos N" 002/2020 e a proposta da DETENTORA, cujos termos s6o

parte integrante do presente instrumento.

cLAusuLA SEGUNDA - DO PREqO.
2.1 Os pregos ofertados no pregdo presencial para registro de pregos no 002/2020, pagar| o

CONTRATANTE ao CONTRADO a importdncia Justa e certa no lote 

- 

(_-) no valor global

de R$: C_-), brutos, Ficando reconhecidos os direitoso do Fundo Municipal de

Assist€ncia Social, em caso de rescisdo administrativa conforme art. 77 de Lei 8.666193,

aplicando-se ao presente contrato as norrnas do Direito Civil Brasileiro, nos casos omissos,

conforme os itens abaixo descriminados:

2.2 Os pregos a serem pagos d DETENTORA ser6o os vigentes na data da ordem de fornecimento,

independentemente da data da entrega do material.

2.3 Os pregos registrados constituirSo a irnica e completa remuneragdo pelos servigos objeto desta
Ata de Registro de Prego, inclufdo frete at6 os locais de entrega, a serem indicados pelos 6rg6os ou
entidades solicitantes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREQO.
3.1 N6o haver6 reajuste do prego registrado.

Rua 07 de Setembro no 3l - CEP:77.370-000 - Centro - Fone: rc3\ 3372-1798
E-mail : l icitacao. nativ idade I 9ia,tsnrai l.com
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3.2 O prego registrado poder6 ser adequado pelo Departamento de compras em fungio da
dindmica do mercado, com elevagdo ou redugdo de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte
metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitagdo da DETENTORA, o prego registrado poder6 ser revisto
em decorr€ncia de eventual redugdo daqueles praticados no mercado, cabendo ao 6rgdo
respons6vel convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

3.2.2 O prego registrado poder6 ser majorado mediante solicitagdo da DETENTORA, desde que
seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variagio de pregos do mercado,
tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de prestagdo dos servigos acabado ou de mat6rias-
primas, etc.

3.2.3 O novo prego somente seril v6lido ap6s sua publicagdo no Dii{rio Oficial da Uni6o, Placard
Oficial do Fundo Municipal de Assist6ncia Social e no Placard Oficial da Prefeitura, para efeito do
pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de adequagdo e a data
da publicagdo, o novo prego retroagir6 i datado pedido de adequagdo formulado pela detentora.

CLAUSULA QUARTA - VALIDADE DO REGISTRO DE PRECO.
4.1 O prazo de vigdncia da presente ata de registro de pregos 6 de um ano, de acordo com a lei
10.520 de l7 de julho de 2002 e demais norrnas pertinentes, contados a partir da publicagdo da ata.

cLAusuLA eUINTA - DAs coNDIqOES DE FoRNEcTMENTo E Do pRAZo DE
ENTREGA.
5.1 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos e da

prestagdo dos servigos, inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e comerciais
resultantes da execuqio do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;

5.2 A Administragdo ndo estar6 obrigada a adquirir os produtos da detentora desta ata de registro
de prego; e sim somente a quantidade equivalente para garantir o abastecimento de nossas
unidades.

5.2.1 As unidades requisitantes deverio certificar-se da conveni€ncia de utilizarem a presente ata
de registro de prego, realizando pr6via pesquisa dos pregos correntes no mercado para
fornecimento do produto, nas mesmas condig6es previstas neste instrumento.

5.3 Os contratos de fornecimento e de prestagdo dos servigos apenas estardo caracterizados ap6s o
recebimento pela DETENTORA das ordens de fornecimento e prestageo dos servigos emitidas
pelas unidades requisitantes as quais deverdo ter sido precedidas da emissdo da competente nota
de empenho, para cuja retirada a DETENTORA ter6 o prazo de h€s dias fteis, contados de sua
convocagdo para faz6-lo.

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigfvel)
ficardo condicionadas d apresentagdo, pela DETENTORA, dos seguintes documentos,
devidamente atualizados :
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5.4.1 Certidio negativa de d6bitos para com a Seguridade Social - CND/INSS;

5.4.2Certifrcado de regularidade de situagdo perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -
FGTS.

5.5 A DETENTORA estar6 obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento e ordem de
servigos expedidas durante a vigdncia da presente ata de registro de prego, mesmo que a respectiva
entrega esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo m6dio
mensal previsto no item.

5.1 e as disposigdes do item 5.2, ambos desta cl6usula.

5.5.1 Poderdo extrapolar-se as quantidades de consumo mddio estimado, desde que haja expresso
anu6ncia da detentora e necessidade da Fundo Municipal de Assist6ncia Social de Natividade -
TO.

5.6 As ordens de servigos, consubstanciadas em oficios, memorandos, fac-similes ou outro tipo
adequado de documento, deverdo conter data de expedigdo, quantidade pretendida, prego unit6rio
e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do respons6vel pela unidade requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de fornecimento (salvo se atrav6s de fac-simile), a DETENTORA
dever6 dela passar recibo na c6pia que necessariamente lhe acompanhar6, devolvendo-a d unidade
requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisigio e de liquidagdo e
pagamento.

5.7 Por ocasiSo de cada produto, a DETENTORA dever6 observar rigorosamente as

especificagdes tdcnicas do produto, que dever6 ser entregue de acordo com o licitado.

5.8 A DETENTORA obriga-se a entregar os produtos com validade, na hip6tese de absoluta
impossibilidade de cumprimento desta condigdo, devidamente justificada e previamente avaliada
pela inst6ncia gestora das Atas de Registro de Pregos - departamento de pregos, Secretaria poder6,
excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a
imediata substituigio, ir vista da inviabilidade de utilizagSo dos medicamentos no periodo de
validade.

5.9 Os produtos deverdo ser apresentados de acordo com as especificag6es tdcnicas e Cemais
disposigdes do anexo I.

5.10 O prazo mriximo para entrega dos produtos ser6 de atd 24 (Yinte e quatro) horas, contados da
data do recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fomecimento.

5.12 A DETENTORA responsabilizar-se-6 por todos os prejufzos que porventura ocasione a
Fundo Municipal de Assistdncia Social ou a terceiros, em razdo da execugdo dos servigos
decorrentes da presente Ata.

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O prazo de pagamento ser6 em at6 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de
cada fornecimento ou de acordo com a disponibilidade financeira do Municipio.
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6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deveni submeter d unidade requisitante i
competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de
empenho.

6.2.1 Nas hip6teses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentagio necess6ria
ao pagamento, o prazo ser6 interrompido e reiniciaftt a partir da data em que se der a
regularizag6o.

6.2.2 Paru atestar o recebimento definitivo dos produtos entregues, as unidades requisitantes ter6o
o prazo de cinco dias riteis, contados da data da entrega.

6.2.3 As unidades requisitantes ndo poderdo receber material diferente daquele objeto do registro
de prego, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentagdo apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido
serii depositado na conta corrente que a DETENTORA ou a crit6rio da Fundo Municipal de
Assist6ncia Social.

CLAUSULA SETIMA-DAS OUTRAS OBRIGAq6RS Da.DETENTORA ;

7.1 A DETENTORA ser6 respons6vel pela seguranga do trabalho de seus empregados, em
especial durante o transporte e descarga dos materiais.

7.2 ADETENTORA dever6 arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas,
sociais, previdenci6rios, fiscais ou comerciais.

7.3 A DETENTORA estar6 obrigada a comparecer, sempre que solicitada, d sede da unidade
requisitante, a fim de receber instrugdes, participar de reuni6es ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigag6es.

7.4 A DETENTORA dever6 observar todas as nonnas legais vigentes, obrigando-se a manter as
condig6es de habilitagio exigidas no procedimento licitat6rio que precedeu a celebragio da
presente Ata de Registro de Prego.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 Aldm das sang6es previstas no capftulo IV da Lei Federal n" 8.666/93 e demais normas
pertinentes, a DETENTORA estar6 sujeita ds penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de prego, multa de20%o (vinte por cento)
sobre o valor estimado do consumo mddio mensal multiplicado por 12 (doze) meses; 

:

8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato (quando exigivel este), multa de
l0Yo (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

8.1 .3 Pelo retardamento na entrega dos produtos, multa di6ria de l%o (um por cento) sobre o valor
da partida em atraso. A partir do l0o (d6cimo) dia de atraso, configuiar-se-6 inexecugdo total ou
parcial do contrato, com as consequdncias daf advindas;
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CLAUSULA NONA - DO CAI\CELAMENTO DA PRESENTE ATA.
9.1 A presente ata de registro de prego poder6 ser cancelada pela administrag1o, assegurado o
contradit6rio e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

9.1.1 Descumprir as condigdes estabelecidas no presente instrumento ou norrnas legais aplicriveis
ir esp6cie;

9.1.2 Ndo firmar contratos de fornecimento dos produtos ou deixar de retirar notas de empenho,
nos prtvos previstos;

9.1.3 Ndo aceitar reduzir o prego registrado na hip6tese de este tornar-se superior aos praticados
no mercado.

9.2 Sempre assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, a presente ata tambdm poder6 ser
cancelada por raz6es de interesse priblico.

9.3 A comunicagdo do cancelamento do prego registrado, nas hip6teses previstas nos itens 9.1 e
9.2 desta cl6usula, ser6 feita pessoalmente ou por correspond6ncia com aviso de recebimento.

9.4 Esta Ata de Registro de Prego poder6 ser rescindida nas hip6teses de rescisdo dos contratos em
geral, com as consequ6ncias legalmente previstas.

cLAusuLA DECTMA - DAS Drsposrcons cnnNs
10.1 Fica eleito o foro da comarca do Municipio de Natividade - To, para dirimir as eventuais
controv6rsias decorrentes do presente ajuste. i

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e
achado conforme, 6 assinado em tr6s vias de isual teor.

......-..,2020.

CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gestora Municipal

CONTRATADO:

Testemunhas:
l) Nome:
CPF:

2) Nome:
CPF:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
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AI\IEXO - ilI
PREGAO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PRECOS N".002/2020.

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, a empresa CNPJ......... com sede ho.........,

atravds de seu representante legal infra-assinado, credencia o(a) Senhor(a) ..., portador

da cddula de identidade no .................., expedida pela SSP/......, outorgando-lhe plenos poderes

para represent6-la na sessdo pfblica do Pregdo Presencial Para Registro de Pregos no.00212020,

objetivando a contratagio de empresa para o fornecimento de materiais permanentes diversos,

conforme Programa n'5500020190062, do Projeto Estruturagdo da Rede do Sistema Unico de

Assist€ncia Social (SUAS), destinados a suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal

de Assist€ncia Social de Natividade - To, em virtude da demanda existente, em especial para

formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

oBS: E obrigat6rio a apresentagio deste documento, mesmo se o representante for oproprietirio, s6cio ou procurador da empresa.

de
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AI\EXO - ry

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS N" OO2l2020
PROPOSTA DE PRECOS _ LOTE 0r

OBJETO: A contratagdo de empresa para o fornecimento de materiais permanentes diversos,
conforme Programa n" 5500020190062, do Projeto Estruturagdo da Rede do Sistema Unico de
Assist€ncia Social (SUAS), destinados a suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal
de Assist€ncia social de Natividade - To, em virtude da demanda existente.

A empresa estabelecida na
no CNPJ sob noinscrita

ffi ;il;rio;;;;;;i;;;;;r:fl:"f ilffi ,l":ff "ii:l"'j,fl *"#L"il,:r,ii:H:
planilha de especificag6es, quantitativos e pregos, abaixo descriminados:

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital.

A validade desta proposta d de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessdo
pfblica de pregdo.

_de de2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

Observar as demais exig6ncias contidas no edital em relagio i elaboragao da proposta depregos' especialmente aquelas passiveis de desclassificaga0.
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ANEXO - V

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS N" OO2l2020
DECLARACAO DE INEXISTTNCIA DE FATOs SUPERVENIENTES IMPEDITIvoS

A empresa CNPJ fl.o ..., sediada (enderego completo) ..., declara, sob as

penas da lei, que atd esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio e contratag6o no

processo licitat6rio de Preg6o Presencial Para Registro de Prego s n.o 00212020, promovido pela

Fundo Municipal de Assistdncia Social de Natividade - To, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorr€ncias posteriores. ;

_, _ de de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
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AI\EXO - VI
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREqOS N'OO2/2020

DECLARAQAO O.E QUE A EMPRESA NAO UTILIZA MAO.DE-OBRA DE PESSOA
MENOR DE IDADE

A empresa ..., CNPJ r.o ..., por interm6dio de seu representante legal o(a) Sr.(a)

...., portador(a) da Carteira de Identidade no ................. e do CpF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 dalei no 8.666/g3,acrescido pela Lei no

9.854199, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

n6o emprega menor de dezesseis anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condig6o de aprendiz

(Observagio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

de
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AI\IEXO _ \rII

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREqOS N" OO2l202[ :

DECLARACAO QUE CUMPRE PLENAMENTE oS REQUISIToS DE HABILITACAo

A empresa ..., CNPJ h.o ..., por intermddio de seu representante legal o(a) Sr.(a)

...., portador(a) da Carteira de Identidade no ................. e do CpF ho .....................,

DECLARA, para fins do disposto no inciso VII, artigo 4o, da Lei n.o 10.520102, que cumpre

plenamente os requisitos de habilitagio d presente licitagdo.

de2020.

XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

de
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AI\EXO - VIII

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS N'OO2/2020.
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MIcRoEMPREsA oU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

empresa
por interm6dio de seu representante

inscrita no
legal

CNPJ no

o(a) Sr.(a)
e de CPFportador (a) da Carteira de Identidade no

no ............. DECLARA, para fins do disposto no Edital do P.ege" P..*"cial para
Registro de Pregos n" 00212020, objetivando a contratagdo de empresa pa.a o fornecimento de
materiais permanentes.diversos, conforme Programa n" 5500020190062, do projeto Estruturagdo
da Rede do Sistema Unico de Assist€ncia So-cial (SUAS), destinados a suprii as necessidades
junto ao nosso Fundo Municipal de Assist6ncia Social de Natividade - To, ernvirtude da demanda
existente, em conformidade com as quantidades e especificagdes constantes no Termo de
Referdncia no anexo I do presente edital), sob as sang6es administrativas cabfveis e sob penas da
Lei, que esta empresa, na presente data, 6 considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art.3o da Lei Complementzr no 12312006:

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3o da lei Complementar no
123t12006.

DECLARA ainda que a empresa estil excluida das vedag6es constantes do par6grafo 4o do artigo
3" da Lei Complementar no 123, de 14 de Janeiro de 2006.

de .............................de 20

XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

oBS': A declaragdo acima deveni ser assinalada com um "X", ratificando-se a condigdo juridica
da empresa licitante e ter a assinatura do representante legal.

Esta declaragio deveri ser entregue ao Pregoeiro, ap6s a abertura da Sessf,o, antes eseparadamente dos envelopes (Proposta de Prego e Hauititagio) exigidos nesta licitagio,
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pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitagdo do regime diferenciado e favorecido
previsto Lei Complementar n' 123/2006.

Ilmo. Senhor.
Iivlo BRITo BRANDAo:
Pregoeiro Oficial.
Natividade - To.

DECLARO, sob as penas da lei, que aceito as condigdes estabelecidas nesta licitagdo, bem

como as clSusulas do edital e seus Anexos, caso esta empresa seja declarada vencedora do certame

do Pregdo Presencial Para Registro de Prego no 00212020, cujo o objetivo e o fomecimento de

materiais permanentes diversos, conforme Programa n" 5500020190062, do Projeto Estruturaglo

da Rede do Sistema Unico de Assist€ncia Social (SUAS), destinados a suprir as necessidades

junto ao Fundo Municipal de Assist€ncia Social de Natividade - To. em virtude da demanda

existente. :

de20

ANEXO - IX

PREGAO PRESENCIAL PARA REGTSTRO DE pREqOS N. 002/2020.
DECLARACAO DE ACETTACAO O,rS CONDTCoES DESTE EDTTAL
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ANEXO _ X

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREqOS N' OO2/2020.
DEcLARACAo DE cApAcIDADE rncNrcl

FUNDo MUNtctpAL DE AsslsrEucn soctAl
CNPJ : 13.237 .M2l0001 -06

XXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

devidos fins de direito e a quem possa
inscrita no CNPJ:

no Municfpio de

Declaro para os mteressar, que a
estabelecido

, sob as penas da lei

empresa
na
8.666193, que possufmos estrutura e totais condigdes para rcalizaqdo do
fornecimento de materiais permanentes diversos, conforme Programa no
5500020190062, do Projeto Estruturagdo da Rede do Sistema Unico de Assist€ncia
Social (SUAS), em virtude da demanda existente, conforme descrigdo constante no
anexo I (Termo de Referencia) no presente edital, e que tenho a disponibilidade dos
materiais objeto deste Preg5o Presencial para Registro de Pregos n' 00212020 de
acordo com o prescrito no presente edital.

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

ffiX
CNPJ:
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ATA DE REGISTRO DE PREqO
PREGAO PRESENCIAL SRP N" OO2l2020

Aos dias do mds de 2020, o Fundo Municipal de Assistdncia Social
de Natividade, Estado do Tocantins, pessoa juridica de direito priblico intemo, inscrito no CNPJ
(MF) sob n.o 13.237 .442.0001-06, nos termos da Lei no 10.520, de l7 de julho de 2002, publicada
no D.O.U. de l8 de julho de2002, e das demais normas legais aplic6veis, em face da classificagao
da proposta apresentada no Pregdo Presencial para Registro de pregos n" 00212020, resolve
registrar os pregos para futura contratagdo de empresa para a execugdo do fornecimento de 01
(um) vefculo tipo van 0 km marca e modelo , na cor , ano e
modelo 2020, destinado a suprir as necessidades junto ao Fundo Municipal de Assistdncia Social
de Natividade - To, em virtude da demanda existente, tendo sido os referidos pregos oferecido
pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado

CLAUSULA PRIMEIRA - oBJBTo.
I .l Constitui objeto deste contrato o registro de prego, para o fomecimento de

ffi n-T1"1X1""'i;,'#'"il"[Ti:ffi #:::,;?,:::T"X%iliU'F*-l:
Presencial Para Registro de Pregos N" 002/2020 e a proposta da DETENTORA, cujos termos s6o
parte integrante do presente instrumento.

cLAusuLA SEGUNDA - DO PRECO.
2.1 Os pregos ofertados no pregdo presencial para registro de pregos n'00212020, pagar6 o
CONTRATANTE ao CONTRADO a importincia Justa e certa no lote _ (_) no valbr global
de R$: 

- 

(-J, brutos, Ficando reconhecidos os direitos, do Fundo Municipal de
Assist€ncia Social, em caso de rescisdo administrativa conforme art. 77 de Lei 8.666193,
aplicando-se ao presente contrato as norrnas do Direito Civil Brasileiro, nos casos omissos.
conforme os itens abaixo descriminados:

Nome da empresa:
CNPJ:
Enderego:
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2.2 Os pregos a serem pagos d DETENTORA ser6o os vigentes na data da ordem de fornecimento,
independentemente da data da entrega do material.

2.3 Os pregos registrados constituirio a fnica e completa remuneragio pelos servigos objeto desta
Ata de Registro de Prego, inclufdo frete at6 os locais de entrega, a serem indicados pelos 6rg5os ou
entidades solicitantes.

CLAUSULA TERCEIRA _ DO REAJUSTE DE PRECO.
3.1 N6o haver6 reajuste do prego registrado.

3.2 O prego registrado poder6 ser adequado pelo Departamento de compras em fungdo da
dindmica do mercado, com elevagdo ou redugdo de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte
metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitagdo da DETENTORA, o prego registrado poder6 ser revisto
em decorrdncia de eventual redugdo daqueles praticados no mercado, cabendo ao 6rgdo
respons6vel convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

3.2.2 O prego registrado poder6 ser majorado mediante solicitagdo da DETENTORA, desde que
seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variagio de pregos do mercado,
tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de prestagdo dos servigos acabado ou de matdrias-
primas, etc.

3.2.3 O novo prego somente seni vrllido ap6s sua publicagdo no Di6rio Oficial da Uniio, Placard
Oficial do Fundo Municipal de Assist€ncia Social e no Placard Oficial da Prefeitura, para efeito do
pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de adequagdo e a data
da publicagdo, o novo prego retroaginl d datado pedido de adequagdo formulado pela detentora.

CLAUSULA QUARTA; VALIDADE DO REGISTRO DE PRECO.
4.1 O prazo de vigdncia da presente ata de registro de pregos d de um ano, de acordo com a lei
10.520 de l7 de julho de 2002 e demais norrnas pertinentes, contados a partir da publicagao da ata.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICoES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE
ENTREGA.
5.1 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos e da
prestagio dos servigos, inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;

5.2 A Administragdo ndo estar6 obrigada a adquirir os produtos da detentora desta ata de registro
de prego; e sim somente a quantidade equivalente para garantir o abastecimento de nossas
unidades.
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5.2.1 As unidades requisitantes deverdo certificar-se da convenidncia de utilizarem a presenre ata
de registro de prego, realizando pr6via pesquisa dos pregos correntes no mercado para
fomecimento do produto, nas mesmas condigdes previstas neste instrumento.

5.3 Os contratos de fornecimento e de prestagdo dos servigos apenas estardo cancterizados ap6s o
recebimento pela DETENTORA das ordens de fomecimento e prestagdo dos servigos emitidas
pelas unidades requisitantes as quais deverdo ter sido precedidas da emissdo da competente nota
de empenho, para cuja retirada a DETENTORA ter6 o prazo de trds dias fteis, contados de sua
convocagio paru faz€ -lo.

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigfvel)
ficardo condicionadas i apresentagSo, pela DETENTORA, dos seguintes documentos,
devidamente atualizados :

5.4.1 certiddo negativa de d6bitos para com a Seguridade Social - GND/INSS;

5.4.2 Certifrcado de regularidade de situagdo perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -
FGTS.

5.5 A DETENTORA estar6 obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento e ordem de
servigos expedidas durante a vig6ncia da presente ata de registro de prego, mesmo que a respectiva
entrega esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo medio
mensal previsto no item.

5.1 e as disposig6es do item 5.2, ambos desta cl6usula.

5.5.1 Poderdo extrapolar-se as quantidades de consumo mddio estimado, desde que haja expresso
anu€ncia da detentora e necessidade da Fundo Municipal de Assist€ncia Sociai de Natividade -
TO.

5.6 As ordens de servigos, consubstanciadas em oficios, memorandos, fac-similes ou outro tipo
adequado de documento, deverio conter data de expedigdo, quantidade pretendida, prego unitriiio
e total, local e ptazo para entrega, carimbo e assinatura do resions6vel pela unidade requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de fornecimento (salvo se atravds de fac-sfmile), a DETENTORA
dever6 dela passar recibo na c6pia que necessariamente lhe acompanharl,devolvendo-a d unidade
requisitante para que seja juntada aos autos dos processos dL requisigdo e de liquidagio e
pagamento.

5'7 Por ocasiio de cada produto, a DETENTORA dever6 observar rigorosamente as
especificagdes tdcnicas do produto, que dever6 ser entregue de acordo com o licitado.

5'8 A DETENToRA obriga-se a entregar os produtos com validade, na hip6tese de absolutaimpossibilidade de cumprimento desta condiqao, devidamente justificada e previamente avaliadapela instancia gestora das.Atas de Registro de-Pregos - departamento de pregos, Secretaria poder6,excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fomecedor, quandt ationado, a proceder aimediata substituigio, d vista da inviabilidud" d" utilizagdo dos medicamentos no periodo devalidade.
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5.9 Os produtos deverdo ser apresentados de acordo com as especificagdes t6cnicas e demais
disposig6es do anexo I.

5.10 O prazo miiximo para entrega dos produtos ser6 de atd 24 (Vinte e quatro) horas, contados da
data do recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento.

5.12 A DETENTORA responsabilizar-se-6 por todos os prejuizos que porventura ocasione a
Fundo Municipal de Assist6ncia Social ou a terceiros, em razdo da execugdo dos servigos
decorrentes da presente Ata.

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O prazo de pagamento serd em at6 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de
cada fornecimento ou de acordo com a disponibilidade financeira do Municfpio.

6.2 Paru processar-se o pagamento, a DETENTORA devenl submeter d unidade requisitante d
competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de
empenho.

6.2.1 Nas hip6teses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentagdo necess6ria
ao pagamento, o prazo ser6 interrompido e reiniciard a partir da data em que se der a
regularizagdo.

6-2-2 Para atestar o recebimento definitivo dos produtos entregues, as unidades requisitantes ter6o
o prazo de cinco dias riteis, contados da data da entrega.

6.2.3 As unidades requisitantes n6o poderSo receber material diferente daquele objeto do registro
de prego, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentagio apresentada pela CONTRATADA,
ser6 depositado na conta corrente que a DETENToRA ou a critdrio da
Assist€ncia Social.

o pagamento devido
Fundo Municipal de

CLAUSULA SETIMA - DAS OUTRAS OBRIGAQoBS UA DETENTORA
7.1 A DETENTORA ser6 respons6vel pela seguranga do trabalho de seus empregados, em
especial durante o transporte e descarga dos materiais. :

7.2 A DETENTORA dever6 arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas,
sociais, previdenci6rios, fi scais ou comerciais.

7.3 A DETENTORA estar6 obrigada a comparecer, sempre que solicitada, d sede da unidade
requisitante' a fim de- receber instrugdes, participar de reuni6es ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigagOes.

7 '4 A DETENTORA deverd observar todas as noffnas legais vigentes, obrigando-se a manter ascondig6es de habilitagdo exigidas no procedimento liciLt6rio que precedeu a celebrag6o da
presente Ata de Registro de prego.
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CLAUSULA OITAVA _ DAS PENALIDADES
8.1 Aldm das sang6es previstas no capitulo IV da Lei Federal no 8.666/93 e demais normas
pertinentes, a DETENTORA estar6 sujeita is penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de prego, multa de20%o (vinte por cento)
sobre o valor estimado do consumo mddio mensal multiplicado por 12 (doze) meses;

8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato (quando exigivel este), multa de
l0%o (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

8.1.3 Pelo retardamento na entrega dos produtos, multa dirlria de l%o (um por cento) sobre o valor
da partida em atraso. A partir do l0o (d6cimo) dia de atraso, configurar-se-ii inexecugdo total ou
parcial do contrato, com as consequ€ncias dai advindas;

CLAUSULA NONA - DO CAIICELAMENTO DA PRESENTE ATA.
9.1 A presente ata de registro de prego poder6 ser cancelada pela administrag6o,
contradit6rio e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

assegurado o

9.1.1 Descumpriras condig6es estabelecidas no presente instrumento ou norrnas legais aplic6veis
d especie; :

9. | .2 N6o firmar contratos
nos przvos previstos;

9.1.3 Ndo aceitar reduzir o
no mercado.

de fornecimento dos produtos ou deixar de retirar notas de empenho,

prego registrado na hip6tese de este tornar-se superior aos praticados

9.2 Sempre assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, a presente ata tamb6m poder6 ser
cancelada por raz6es de interesse pfblico.

9'3 A comunicagdo do cancelamento do prego registrado, nas hip6teses previstas nos itens 9.1 e
9.2 desta cl6usula, serS feita pessoalmente ou por correspond€ncia com aviso de recebimento.

9-4 Esta Ata de Registro de Prego poder6 ser rescindida nas hip6teses de rescisdo dos contratos em
geral, com as consequ6ncias legalmente previstas.

cLAusuLA DECIMA - DAS DISpOSrCons cBn qJs
10.1 Fica eleito o foro da comarca do Municfpio de Natividade - To, para dirimir as eventuais
controv6rsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que',,0o .
achado conforme, 6 assinado em tr6s vias de igual teor.

CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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