
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCTA SOCIAL
CNPJ : 1 3.237 .442t0001 -06

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAQAO
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS N'OOl/2020

(MENOR PREQO GLOBAL)

PROCESSO ADMINISTRATM N": 009/2020.

O Fundo Municipal de Assist6ncia Social de Natividade - To, atrav6s de
sua Comissdo de LicitagSo, e com observdncia ds disposig6es do presente Edital e
em conformidade com a Lei Federal no. 10.520 de 17/0712002 e subsidiariamente
pela Lei Federal n' 8.666193 e suas posteriores alteragdes, Lei Complementar
12312006 e Decreto no 8.538 de 06 de Outubro de 2015, e demaii nonnas
complementares e disposigdes deste instrumento, torna priblico que farb realizar
licitagfio na modalidade de PregSo Presencial para Registro de Pregos no 00112020,
no qual ser6 julgada pelo menor preqo global, objetivando a contratagio de empresa
para o fornecimento de 0l (uma) van 0 km, com capacidade de transportar 16
(Dezesseis) pessoas incluido o motorista, conforme Programa n" 5500 OiOtg006Z,
do Projeto EstruturagSo da Rede do Sistema Onico de Assist6ncia Social (SUAS),
destinados a suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal de Assist€ncia
Social de Natividade - To, em virtude da demanda existente, conforme as
especificagdes e quantitativo do veiculo constantes do Anexo I - Termo de
Refer6ncia do presente edital, sendo que a abertura do certame ocoffera no dia 09
de Margo de 2020 ds 08h00min.

A obtengdo do presente edital poder6 ser obtido com seus anexos no site
oficial do Municipio: www.natividade.to.gov.br, e na sala da CpL/pMN. bem como
serflo prestadas as informagdes necessirias pelo Fone: (63) 3372-r7gg,
Prefeitura Municipal de Natividade - To, na Rua 07 de Setembro n" 3l
Natividade - To, - cEP: 77.370-000 - Fone: (63) 3372-l7gg,
07h00min ds 13h00min.

Natividade - To, 27 de Fevereiro de 2020.

no paqo da

-, Centro -
nos dias riteis das
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 13.237.M2l0001 -06 ,

EDITAL DE PREGAO PRESENCTAL PARA REcIsrRo DE pRECo N. 001/2020.
(MENOR PREqO GLOBAL)

PROCESSO ADMINISTRATM No: 00912020.

O Fundo Municipal de Assist€ncia Social de Natividade - To, torna pirblico, para
conhecimento de quantos possam se interessar que far6 realizar licitagio na modalidade de pregio
Presencial para Registro de Prego, do tipo menor prego global, para a contratagio de empresa para
o fornecimento de 0l (uma) van 0 km, com capacidade de transportar 16 (Dezesseii) pesioas
incluido o motorista, conforme Programa n" 5500020190062, do Projeto Estruturagdo da Rede do
Sistema Unico de Assist€ncia Social (SUAS), destinados a suprir as necessidadeslunto ao nosso
Fundo Municipal de Assist6ncia Social de Natividade - To, em virtude da demanda existente, o
certame deveril ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n". 10.520 de
1710712002 e subsidiariamente pela Lei Federal n' 8.666193 e suas posteriores alteragdes, Lei
Complementn 123/2006 e Decreto n' 8.538 de 06 de Outubro de 2015 e demais nonnas
cornplementares e disposigdes deste instrumento no qual ocorrera no dia 09 de Margo de 2020 ds
08h00min na sala do Pregoeiro Oficial, situada na Rua 07 de Setembro nu 3l - Centro -
Natividade - To, - CEP: 77.370-A00 - Fone: (63) 3372-1798, no pago da Prefeirura Muricipal de
Natividade - To. ,

l - tNFoR.vrAcons

1.1 O Edital poder6 ser obtido com seus anexos, no Site Oficial do Municipio:
www'natividade.to.gov.br, e na sala da CPL/PMN, bem como ser6o prestadas as informag6es
necess6rias na sala do Pregoeiro Oficial e/ou Equipe de Apoio da Prefeitura Municipai de
Natividade - TO, a partir do dia 2l de Fevereiro de 2020 nos dias fiteis das 07h00min ds
13h00min, situada na Rua 07 de Setembro n" 3l - Centro - Natividade - To, - CEp: 77.370-000 -
Fone: (63) 3372-1798, no pago da Prefeitura Municipal de Natividade - To, no centro deste
Municipio.

II - OBJETO

2.1 Constitui objeto deste Pregdo Presencial para Registro de Prego para a contratagio de empresa
paxa o fomecimento de 0l (uma) van 0 km, com capacidade de transportar 16 (Dezesseis) pr.rou,
incluido o motorista, conforme Programa n' 5500020190062, do Projeto Estruturagdo da Rede do
Sistema Unico de AssistOncia Social (SUAS), destinados a suprir as necessidadeslunto ao nosso
Fundo Municipal de Assist€ncia Social de Natividade - To, em virtude da demanda existente,
conforme as especificag6es e quantitativo do veiculo constantes do Anexo I -,Termo 6e
Refer0ncia.

2-2 O veiculo objeto deste Pregdo Presencial para registro de prego, dever6 ser enffegue, de
acordo com a demanda do Fundo Municipal de Asiistdncia 

-social 
ou ap6s a emiss6o da

requisigSo/pedido no prazo m6ximo de at6 15 (quinze) dias, em conformidade com o Termo de
Referoncia (Anexo I) que e parte integrante e indissoci6vel deste edital.

III - IMPUGNAqAO DO EDITAL
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3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, 6 parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
provid6ncias em relagdo ao presente pregdo presencial para registro de prego, ou ainda para
impugnar este edital, desde que o faga com anteceddncia de at6 2 (dois) dias riteis da data fixada
para recebimento das propostas, observado o disposto no art. 41, $ 2o, da Lei Federal n'8.666/93.

3.1.1 O Pregoeiro oficial deveri decidir sobre a impugnagio, se possivel, antes da aberfura do
certame, quando o acolhimento da impugnagio implicar alteragdo do edital capaz de afetar a

formulagdo das propostas, ser6 designada nova data paraarealizagdo deste pregdo presencial para
regisffo de prego.

3.2 A impugnagdo, feita tempestivamente pela licitante, nio a impedir6 de panicipar deste pregdo
presencial para registro de prego, at6 o trAnsito em julgado da pertinente decisdo.

tv - coNDrcoEs DE PARTTCTPAqAO

4.1. Poderlo participar deste preg5o presencial para registro de prego as empresas pessoas
juridicas do ramo pertinente ao objeto desta licitagdo que atenderem a todas as exig€ncias deste

edital principalrnente documentagdo e seus anexos;

4.2. N6o poderio participar da presente licitagio as empresas:

a) Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Municipio de Natividade - To,
suspenso, ou que tenham sido declaradas iniddneas pela Administragio priblicae eneuanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo, ou at6 que seja promovida sua reabilitagdo, nos

moldes do art. 87, ry, da Lei 8.666193;
b) Esffangeiras que ndo funcionem no Pais;

c) A observdncia das vedag6es do item anterior 6 de inteira responsabilidade do licitante que,

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

v- APRESENTACAO 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 habilitagSo, respectivamenteo e deverdo ser entregues ao

Pregoeiro no local, dia e hora designados paxa a abertura da sessdo priblica deste certame e
deverdo ainda conter na sua parte extema, os dizeres:

PARA:
FI.INDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NATIVIDADE - TO
PREGAO PRESENCIAL PARA REGTSTRO DE PREQO N. 001/2020
ENVELOPE 1 _ PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL:....
CNPJ:....

PARA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NATIVIDADE - TO
PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PREQO N" 001/2020
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ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABTLTTAqAO
RAZAO SOCIAL:....
CNPJ:....
5.2 Juntamente com os envelopes de proposta comercial e documentos de habilitagio, (do lado de

fora dos envelopes), os interessados ou seus representantes deverdo apresentar, conforme modelo
de anexo VII, Declaragdo de que cumpre os requisitos de habilitagdo, contbrme exig6ncia prevista
no inciso VII, do artigo 4", da Lei n.o 10.520102, sob pena da ndo participagdo no certame.

5.3 N6o caber|desist6ncia da proposta em hipotese alguma, depois de aberto o'r.rp..tiuo
envelope.

5.4 O envelope no I conterS a carta proposta comercial que dever6 estar acompanhada do
catalogo/prospecto das especificagdes do veiculo, quantitativos e pregos, em papel timbrado da
empresa, sem rasuras ou emendas, podendo seguir o modelo de proposta sugestivo consistente do
Anexo [V, deste edital, al6m de atender aos seguintes requisitos:

5.4.1 Considerando que a cotagdo ser6 feita pelo menor prego global, obedecen{o ds

especificag6es e quantitativos;

5.4.2 Apresentar declaragdo que os pregos contidos na proposta incluem todos os custos e

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administragio,
materiais, fretes e servigos, encargos sociais, trabalhistas, lucro e outros necess6rios ao

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos;

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

5.4.4 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados ser6o considerados como inclusos nos progos, ndo sendo considerados
pleitos de acrdscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo os servigos ser fornecidos, sem 6nus
adicionais;

5.4.5 Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem ds exigOncias deste edital e seus

Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento:

5.4.6 A apresentagEo da proposta implicar6 na plena aceitagSo, por parte do licitanteo das
condig6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

5.4.7 Os licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboragio e apresentagdo de suas
propostas;

5.4.8 Apresentar junto com a proposta o certificado de conformidade com inmetro, referente ao
equipamento de acessibilidade ofertado;

5.4.9 Apresentar junto com a proposta a declaragio da fabricante do equipAmento de
acessibilidade, onde autoriza a licitante ao fornecimento e instalagSo do equipamento;
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5.4.10 Apresentar junto com a proposta o manual de instrugio do equipamento de aoessibilidade;

5.4.11 Equipamento de acessibilidade dever6 ser instalado em apenas um dos bancos de
passageiro, por6m mantendo as caracteristicas originais dos demais bancos, conforme fabricante;

5.4.12 Todas as exigOncias deste item e sub-itens, deverZo ser apresentados dentro do envelope
01, juntamente com a proposta, sub pena de desclassificagio.

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

5.5.1 A documentagflo relativa i habilitagio jurfdica 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;

5.5.1.3 C6pia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, acompanhado da consolidagdo. Na
aus6ncia da consolidagio a empresa deveri apresentar ato constifutivo, estatuto ou contrato social
junto com todas as alteragdes 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 InscrigSo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da
diretoria em exercicio:

5.5.1.6 Decreto de autorizag5o, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em. funcionamento no Pais e ato de regisro ou autorizagdo para funcionamento,
expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

5.5.1.7 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.5.1.8Certidio 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 eleigdo
de seus administradores;

5.5.1.9Decreto de autorizagio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagSo para firncionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir.

5.5.2 A documentagio relativa i qualificagio t6cnica consiste em:

5.5.2.1Declaragdo de Capacidade T6cnica conforme Anexo X;
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5.5.2.2Apresentagdo de Atestado(s) de capacidade t6cnica fornecido por pessoas juridicas de
direito pirblico 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.

8.666t93:

5.5.3 A documentagflo relativa dr qualificagio econ6mico-financeira seri comprovada
mediante a apresentagio dos seguintes documentos:

5.5.3.1 - Certidio Negativa de Fal6ncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, com data n6o excedente a 60 (sessenta) dias de anteced€ncia da data de
apresentagio da proposta de prego.

5.5.3.2 - Balango patrimonial e demonstrag6es contiibeis do riltimo exercicio social, ji exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituigdo por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado h:i mais de 3 (tr6s) meses da data de apresentagSo da proposta; '

5.6 A documentagio relativa i regularidade fiscal:

5.6.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda
(CNPJ); dever6 ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto
da presente licitagdo;

5.6.2 Certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa dos tributos Federais e Divida Ativa da
Uniio e quanto ds contribuig6es 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 parrir do dia 02 de
Outubro de 2014);

5.6.3 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;

5.6.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei: CRF do
FGTS; ,

5.6.5 Prova de inexistdncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho (TST),
mediante a apresentagSo de certidio negativa nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei no 5.452, de lo de maio de 1943;

5.6-6 Prova de regularidade relativa Fazendz 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;

5.6.7 Prova de inscrigio no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contrafual;
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5.6.8 Decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo 6195o cbmpetente,
quando a atividade assim o exigir;

5.6.9 Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal das ME/EPP, seri
assegurado prazo de 05 (cinco) dias riteis, prorrog6veis por igual periodo a crit6rio da
administragdo, cujo termo inicial corresponder6 ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, ptd a regtlariz.agdo da documentagio, pagamento ou parcelamento do
d6bito, e emissio de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa;

5.6.10 A ndo regdaizagdo da documentagdo implicar6 na decad€ncia do direito i contratagdo da
ME/EPP, sem prejuizo das sang6es previstas na Lei 8.666193 e Lei 10.520/02, sendo facultado d
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagio,para assinatura do
contrato, ou revogar a licitagdo;

5.6.11 SerSo aceitas certiddes positivas, com efeito, de negativa e certiddes positivas, que

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

5.6.12 Declaragio de Fatos Supervenientes do licitante informando sobre a inexistOncia de fato
impeditivo d habilitaglo, conforme determina o Pafitgtafo 2", Art. 32 da Lei n." 8.666/93,
conforme Anexo V;

5.6.13 Declaragio, em papel timbrado do licitante, de inexistdncia 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 alteragdes posteriores - Modelo, conforme Anexo VI.

vr - DrsPosrcoEs GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS.

6.I Os documentos necessirios para a habilitaqSo poderio ser apresentados em original, os quais

fardo parte do processo licitat6rio ou por qualquer processo de c6pia autenticada por cart6rio
competente, ou autenticada por servidor priblico membro da CPL, com anteceddncia minima de

24 (inte 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 publicagEo em orgdo da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade;

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

6.3 Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor, se este pruo ndq constar de
lei especifica ou do pr6prio documento, ser6 considerado o prazo de validade de 60 (sessenta)
dias, a partir da data de sua expedigdo;

6.4 A veracidade dos documentos emitidos via internet poderSo ser conferidos pela comissdo de
licitagdo mediante consulta;

6.5 Os documentos apresentados para a habilitagSo deverflo estar em nome da licitante e,
preferencialmente, com nfmero de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverdo
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estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverSo estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela pr6pria natlureza ou por determinagdo legal, forem comprovadamente
emitidos apenas em nome da mafriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da
empresa.

6.6 As declarag6es, anexos do edital e proposta deverEo ter sua assinatura reconhecida tirma em
cart6rio, o nio atendimento a essa exigencia serd motivo de desclassificagdo da empresa no
presente certame.

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 poderio ser repactuados conforme dispositivo em cl6usula contratual - vide
Anexo [I.

7.1.2 As hip6teses de revisdo de pregos serdo tratadas de acordo com a legislagio vigente e
exigirdo detida an6lise econ6mica para avaliagio de eventual desequilibrio econ6mico-financeiro
do contrato.

7.2 Ser6o desclassificadas as propostas, cujos pregos sejam incompativeis com a realidade de

mercado.

7.3 As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo correrdo ir dotagdo orgamentdriqn constante
do Orgamento do Fundo Municipal de Assist6ncia Social de Natividade - To, para o Exercicio de
2020,

VIII - SESSAO POBLICA DO PREGAO

8.1 Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo as propostas comerciais
e os documentos de habilitagdo das empresas interessadas deverdo ser entregues diretamente ao
Pregoeiro, na data da abertura da sessdo pirblica do pregio, que ocoffer6 credenciamento e
abertura da sessio as 08h00min do dia 09 de Margo de2020, no enderego acima indicado, n6o
sendo admitida participagSo de licitante que se apresente ap6s a abertura da sessSo.

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

9 O CREDENCIAMENTO far - se - 6 com as seguintes exig6ncias:

9.1 No dia, hor6rio e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante dever6
apresentar um representante para credenciamento, sendo recomend6vel sua presenga com at6 10
(dez) minutos de anteceddncia em relagio ao hor6rio previsto para a sua aberhrra, sendo que os
representantes legais das empresas interessadas em participar do certame, mediante ap'resentagio,
fora dos envelopes 01 e 02, dos seguintes documentos:

9.2 - Sendo s6cio, proprietfrio ou dirigente, da empresa proponente, deveri apresentar:
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9.3 C6pia do ato constitutivo, estanlto ou contrato social, acompanhado da consolidagio. Na
aus6ncia da consolidagdo a empresa dever6 apresentar ato constifutivo, 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, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigag6es em decorrdncia de tal investidura.

9.4 A consolidagdo substitui apenas as alteragdes contratuais;

9.5 Copia do documento oficial de identidade com foto (RG) e (CPF) ou (CNH); '

9.6 Termo de Credenciamento (original) Anexo III;

9.7 Declaragio de que o proponente conhece e estd de acordo com as cl6usulas e condig6es deste

Edital. (Original) Anexo IX;

9.8 Declaragdo de que cumpre plenamente
(original) Anexo VII;

os requisitos de habilitagdo exigidos no Edital.

9.9 Declaragio de Enquadramento em Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP), assinada pelo Proprietario ou S6cio Administrador da empresa. (original) Anexo VIII;

9.10 C6pia do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Minist6rio da Fazenda (CNPJ); dever6

ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente

licitaqdo.

9.1 I - Em caso de representante:

9.1 I .l Al6m da c6pia do ato constitutivo, estatuto . ou contrato social acomp'anhado da

consolidag6o, na aus8ncia da consolidagdo a empresa deveri apresentar ato constitutivo, estatuto

ou contrato social junto com todas as alteragbes devidamente regisffadas, dever6 apresentar

instrumento pfblico ou particular de procuragio ou carta de credenciamento com firma
reconhecida, ambas contendo poderes expressos para formular ofertas e lances de pregos e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.

9.12 A consolidagdo substitui apenas as alterag6es contratuais;

9.13 C6pia do documento oficial de identidade (RG) e (CPF) ou (CNH), do representante;

9.14 Termo de Credenciamento (original) Anexo III;

9.15 Declaragdo de que o proponente conhece e est6 de acordo com as cl6usulas e condig6es deste
Edital. (original) Anexo IX;

9.16 Declaragdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagSo exigidos no Edital.
(original) Anexo VII;
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9.17 Declaragdo de Enquadramento em Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), assinada pelo Proprietirio ou S6cio Administrador da empresa. (original) Anexo VIII;
9.18 A ndo apresentagio ou incorregdo insandvel de quaisquer documentos de credenciamento
impedira a participagio da licitante na fase de lances verbais.

9.19 C6pia do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Minist6rio da Fazenda (CNPJ); deverii
ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fomecer o objeto da presente

licitaglo.

9.20 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragio, poder6 representar mais de uma empresa,

sob pena de exclusdo sum6ria das representadas;

9.21 Somente poderdo participar da fase de lances verbais os representantes devidamente

credenciados, sendo que a ausdncia do representante legal da empresa no decurso'da sesslo
priblica implicard na decad6ncia de todo e qualquer direito atribuido aos licitantes;

9.21,.1As empresas proponentes poderdo ser representada por,apenas 0l (um) representante no

presente licitagdo, no qual somente a pessoa credenciamento ter6 o direito de se manifestar pela

empresa participante no presente certame;

9.21.L2 Apos o credenciamento passa-sd d fase do recebimento dos envelopes "proposta" e

"documentagio";

9.22 Os documentos necess6rios ao credenciamento deverdo ser apresentados ao(a) pregoeiro(a)

separados dos envelopes da proposta e dos documentos de habilitagio, 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 priblico membro da CPL, com

anteced6ncia rninima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abernrra dos envelopes

desde que sejam apresentados os documentos originais para tal conferencia, ou publicaglo em

6rgdo da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade (salvo quando no

beneficio da Lei 13.726 de 08/10/2020).

IO ABERTURA DOS ENVELOPES *PROPOSTA";

10.1 Desclassificagdo das propostas que ndo atenderem ds exig6ncias essenciais deste edital e

classificagdo provis6ria das demais em ordem crescente de pregos do produto;

10.1.1 Abertura da fase de lances, aos representantes das empresas, cujas propostas estejam

classificadas, no intervalo compreendido entre o menor prego global e o prego superior dquele em

ate IUYI (dez por cento);

10.1.2 Em nio havendo pelo menos tr€s ofertas poderEo as empresas autoras das melhores
propostas, at6 o mdximo de tr6s, oferecer novos lances verbais e sucessivos;

10.1.3 Condugdo de rodadas de lances verbais, sempre a partir do representante da empresa com
proposta de maior prego global, em ordem decrescente de valor, respeitadas as sucessivas ordens
de classificagEo provis6ria, at6 o momento em que n6o haja novos lances de pregos menores aos
j6 ofertados;
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10.1.4 - Na fase de lances verbais, nio serdo aceitos lances de valor igual ou maior ao do ultimo,
e os sucessivos lances deverdo ser feitos em valores decrescentes, sendo que a diferenga entre

cada lance ndo poder6 ser inferior ao valor de R$: 100,00 (cem reais);

10.1.5 N6o poder6 haver desist€ncia de lances ofertados, zujeitando-se o desistente is penalidades

previstas neste edital;

10.2 Declarada encerrada a etapa competitiva, O pregoeiro proceder6 d classificagdo definitiva
das propostas adequando o lance vencedor do produto com os pregos unit6rios e global,

consignando-a em ata;

10.3 A empresa vencedora ter6 um prazo de at6 48 (quarenta e oito) horas para apresentagdo da

nova proposta com adequagdo dos pregos ao lance ofertado, cujo prego global, n6o poderdo estar

acima do valor estimado pelo Fundo Municipal de Assistdncia Social;

10.4 CLASSIFICAqAO nnrrNITM DAS PROPOSTAS em ordem crescenre de menor

preqo global;

10.5 Abertura do envelope "documentagio" apenas da(s) empresa(s), cuja(s) proposta(s) tenha(m)

sido classificada(s) em primeiro lugar;

10.5.1 Sendo inabilitada(s) a(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) tenha(m) sido classificada(s)

em primeiro lugar, ser-lhe(s)-ri aplicada a multa prevista neste edital, prosseguindo a comissdo

com a aberhra do envelope de documentagdo da(s) proponente(s) classificada(s) em segundo

lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, at6 a habilitagdo de uma das licitantes;

10.5.2 Habilitagdo 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);

10.6 Proclamagdo da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame pelo crit6rio de menor preqo global;

10.7 Proclamada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poder6 manifestar imediata e

motivadamente a intengSo de recorrer, quando lhe ser6 concedido o prazo de tr€s dias para

apresentagdo das razdes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para

apresentar contra-razdes em igual nfmero de dias, que comegardo a colrer do t6rmino do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo. I

10.7.1 O acolhimento de recurso importar6 a invalidagio apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

1A.7.2 A ausdncia de manifestagdo imediata e motivada da licitante implicard a decadOncia do
direito de recurso e a adjudicagdo do objeto da licitagSo d vencedora.

10.8 Encaminhamentos dos autos do processo d autoridade competente para adjudicagdo e
homologagdo do certame, na hip6tese de ndo ter havido interposigdo de recursos.
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10.9 E facultado d administragdo, quando a adjudicatlria ndo formalizar a contratagdo no prazo e
condig6es estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de classificagdo, para,faz6-lo em
igual prazo e, preferencialmente, nas mesmas condig6es ofertadas pela adjudicat6ria.
10.10 Os envelopes contendo a documentagSo relativa i habilitagdo das licitantes desclassificadas

e das classificadas ndo declaradas vencedoras permanecerio sob cust6dia da comissio, at6 a
et'etiva fbrmalizagdo da contratagdo.

XI _ DO TERMO DE CONTRATO:

ll.l As obrigagdes, decorrentes deste Pregdo Presencial paraRegistro de pregos, consubstanciar-

se-6o em assinafura do termo de contrato para fornecimento, conforme Anexo II;

Il.2 O prazo para a retirada da nota de empenho e assinatura do contrato ser6 de at6 05 (cinco)

dias riteis, contados da convocagio da adjudicatrlria, ocasiio em que, se necess6rio, deverdo ser:

1 1.3 atualizadas a certiddo de inexist€ncia de d6bitos para com o Sistema de Seguridade Social -
CND e o Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de

Servigos - FGTS.

11.4 A crit6rio da administragio, o prazo para retirada da nota de empenho poderi ser prorrogado

uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitagio do adjudicat6rio. 
.

1 1.5 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acrdscimos ou

supressdes que se frzerem necess6rios nas compras, at6 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato conforme artigo 65 da lei 8.666i93.

XII _ DA RESCISAO CONTRATUAL

l2.l Sem prejuizo das sang6es previstas neste instrumento e conforme disposto nos artigos 77 a

80 da Lei no 8.666193, a inexecugdo total ou parcial do conffato enseja a sua rescisio, desde que

formalmente motivada nos autos do processo e assegurados o contradit6rio e a ampla defesa, a
qual poder6 ser:

I2.2Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, precedida de autorizagdo escrita e

fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos lncisos I a XII e XVII do
artigo 78 da Lei 8.666193, mediante notificagdo atrav6s de oficio entregue diretamente ou por via
postal, com prova de recebimento, sem prejuizo das penalidades previstas neste instrumento.

12.3 Amig6vel, por acordo entre as partes, precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da

autoridade competente, desde que haja conveniOncia para a Administragdo; e.

12.4 judicial, nos termos da legisla<;6o.

XII - DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DO VEICULO

13.1 O veiculo objeto deste pregdo presencial para registro de prego, dever6 ser entregue,
acordo com a demanda do Fundo Municipal de Assist€ncia Social ou ap6s a emissdo
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requisigSo/pedido no prazo m6ximo de at6 15 (quinze) dias, em conformidade com o Termo de
Referoncia (Anexo I) que e parte integrante e indissoci6vel deste edital.

13.2 O veiculo dever6 ser entregue sem nenhum 6nus adicional, junto a sede da Prefeitura
Municipal de Natividade - To, de acordo com as necessidades do Fundo Municipal de Assistdncia
Social, que atenda rigorosamente as especificag6es constantes do Termo de Refbr€ncia;

13.3 O veiculo a ser adquirido devenl ser entregue de acordo com os crit6rios estabelecidos pelos
6rgios fiscalizadores.
13.4 Caso a licitante vencedora n6o seja concession6ria autorizada, a mesma deverd entregar o
veiculo Zero Quildmefro (modelo 2020), emplacado em nome do Fundo Municipal de Assistdncia
Social de Natividade, em perfeito estado de funcionamento, sem arranhdes, com a documentag6o
completa, quitada, afializadae registrada no DETRAN/TO.

13.5 O veiculo dever6 ser fornecido com chave reserva, manuais, tapetes de borracha, estepe,
macaco, chave de rodas, extintor de inc6ndio, tridngulo e todos os equipamentos/itens de
seguranqa e demais acess6rios necessdrios a sua utilizagSo e de acessibilidade exigidos pelo
C6digo Nacional de Trdnsito.

XTV. DO RECEBIMENTO DO VEICULO

14.1 O veiculo dever6 ser entregue em estrita observdncia aos termos ajustado em conrrato e serio
recebidos:

14.2 O veiculo dever6 ser fornecido com chave reserva, manuais, tapetes de borracha, estepe,
macaso, chave de rodas, extintor de incOndio, triingulo e todos os equipamentos/itens de
seguranqa e demais acess6rios necess6rios a sua utilizagdo e de acessibilidade exigidos pelo
C6digo Nacional de Trdnsito.

14.3 O veiculo dever6 ser entregue de acordo com o termo de referOncia e a proposta apresentada,
sendo que serd rejeitado o veiculo quando fornecido em desacordo com o estabelecido no edital e
seus anexos.

XV - PENALIDADES

15.1 56o aplicdveis as sang6es previstas no capitulo IV da Lei Federal
n" 8.666/93, na Lei Federal no 10.520, de l7 de julho de 2002 e demais noffnas pertinentes.

15.2 A licitante, que ensejar o retardamento da execugdo do certame, nio mantiver a proposta,
comportar-se de modo iniddneo ou fizer declaragio falsa, estarri sujeita d pena de suspins-io de
seu direito de licitar e contratar com a administragdo, pelo prazo Ae ai6 2 (dois) anos.

15'3 Seri aplicada multa de 2%o (dois por cento) do valor estimado da prestagao dos servigos,
tanto d licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser
inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente nio atendam ds exig6ncias deste
edital' como is demais licitantes, que d€em causa a tumultos durante a sessao priblica de pregdo
ou ao retardamento dos trabalhos em razio de comportamento inadequado de seus representantes.

15.4 As sang6es s6o independentes e a aplicagdo de uma nio exclui a das outras. '
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15.5 O prazo para pagamento de multas serd de 5 (cinco) dias riteis a contar da intimagSo da
infratora, sob pena de inscriglo do respectivo valor como divida ativa, sujeitando-se a devedora
ao competente processo judicial de execugdo.

xvl - DrsPosrcoEs cnru.rs

16.1 A apresentagdo de proposta implica aceitagio de todas as condig6es estabelecidas neste
edital; n6o podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocat6rio
ou das disposigdes legais aplicdveis d esp6cie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigag6es.

16.2 O presente Pregdo Presencial para Registro de Prego poder6 ser anulado ou rer,ogado, nas
hip6teses previstas em lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenizagdo, observado
o disposto no art. 59, da Lei Federaln'8.666193.

16.3 A Contratada deverd manter, durante a execugio do contrato, todas as condigdes de
habilitagio

16.4 Com fundamento na nonna do art.43, $ 3o, da Lei Federal n." 8.666/93, e facultada i
comissdo julgadora. em qualquer fase de licitaqdo, promover diligencia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugio do processo.

16.5 Casos omissos e drividas ser6o resolvidos pela comissdo de licitagio.

16.6 As nonnas deste Pregdo 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 ndo comprometa a aferigio da habilitagdo da licitante nem a exata compreensdo de sua
proposta, n5o implicarS o afastamento de qualquer licitante.

16.7 As eventuais duvidas dos interessados poderdo ser dirigidas ao Pregoeiro Oficial ou Equipe
de apoio atrav6s do fax (63)- 3372-1798 e os interessados em adquiriro Edital no sitg oficial do
Municipio: www.natividade.to.gov.br, e diretamente na sala da CPL/PMN, situada na Rua 07 de
Setembro n" 3l - Centro - CEP: 77.370-000 - Fone: (63) 3372-1798, no pago da Prefeitura
Municipal de Natividade - To.

16.8 Os casos omissos do presente serdo solucionados pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de apoio.

xvII - Do REGTSTRO DE PRECOS

17.I Para efeitos do Registro de Pregos, sdo adota das as seguintes definig6es:

17.l-l Sistema de Registro de Pregos - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de
pregos relativos d prestagdo de servigos e aquisigSo de bens, para conftatag6es futuras;

17.I.2 Ata de Registro de Pregos - Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de
compromisso para futura contratagSo, onde se registram or q.runtitutivos, pregos, detentores da
ata, orgios participantes e condigOes a serem praticadas, conforme as disposigoes contidas no
instrumento convocat6rio e propostas apresentadas;
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17.1.3 Orglo Gerenciador - 6rgdo ou Entidade da Adminisffagdo Priblica Municipal respons6vel
pela condugio do conjunto de procedimentos do certame para registro de pregos e gerenciamento
da Ata de Registro de Pregos dele decorrente;

17.t .4 Orgio Participante - Orgio ou Entidade da Adminisfragio Priblica, que participou da etapa
preparat6ria do procedimento licitatorio precedente ao Registro de Pregos;

17.1.5 Detentor da Ata - Licitante(s) vencedor(es) do certame na modalidade Concorr€ncia ou
Preg6o, com pregos registrados para futuros fomecimentos ou prestagio de servigos.

17.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Prego, n6o poder6 ser superior a Ol(Um) ano,
computadas neste as eventuais prorrogagdes, sem prejulzo do disposto na legislagio vigente.

17.3 Quando da prorrogagdo da validade da Ata de Registro, deverio ser observados os
procedimentos pievistos no artigo 57,pariryrafb quarto, da Lei 8.666193, de 2l de Junho de 1993.

17.4 Os conffatos decorrentes do SRP terSo sua vig6ncia conforme as disposig6es contidas nos
instrumentos convocat6rios e respectivas propostas, obedecendo o disposto no artigo 57, da Lei
8.666193, de 21 de Junho de 1993, podendo a formalizagio se dar na forma do $4" do artigo 62,
do mesmo diploma.

I7.4.I O prego registrado e a indicagio dos respectivos Detentores da Ata serdo divulgados em
6195o oficial da AdministragSo e ficario disponibilizados durante a vig0ncia da Ata de Registro
de Pregos;

17.4.2 Quando.'das contratag6es decorrentes de registro de pregos devenl ser respeitada a ordem
de classificagdo das empresas constantes da Ata; e

17.4.3 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, daLei
8.666t93;

17.5 A existOncia de pregos registrados ndo obriga a AdministragSo a firmar as contratagdes que
deles poderdo advir. facultando-se arealizaqdo de licitag6o especifrca paraaaquisigao pretendida,
sendo assegurado ao Detentor da Ata a prefer0ncia de fornecimento em igualdade de condigoes.

17.6 Homologado o resultado da licitagSo, o Orgio Gerenciador, respeitada a ordem de
classificagdo e a quantidade de Detentores a terem pregos registrados, convo-ar6 os representantes
para assinatura da Ata de Registro de Pregos que, ap6s cumpridos os requisitos de publicidade,
terd efeito de compromisso de fornecimento nas condig6es estabelecidas.

17.7 Os pregos registrados serSo publicados na Imprensa oficial para orientagio da administragdo.

17.8 A contratagio 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 $2" do art.62
da Lei no 8.666, de 1993.
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17.9 - A Ata de Registro de Pregos, durante a sua validade, poder6 ser utilizada por qualquer outro

Org6o ou Entidade da Administragdo que nio tenha participado do certame licitat6rio mediante

pr6via consulta ao 6196o gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem.

17.10 Os 6rg5os e Entidades que nlo participaram do Registro de PreEos, quando desejarem t-azer

uso da Ata de Regisffo de Pregos, deverdo manifestar seu interesse junto ao Orgio Gerenciador da

Ata, para que este indique os possiveis Detentores da Ata e respectivos pregos a serem praticados,

obedecida a ordem de classificagio.

I7.Il Caberh ao Detentor da Ata de Registro de Preqos, observada as condig6es nela

estabelecidas, optar pela aceitagdo ou n6o pelo fornecimento, independente dos quantitativos

registrados em Ata, desde que este fornecimento, ndo prejudique as obrigagdes anteriormente

assumidas.

17.12 Quando da manifestagdo da utilizagdo pelo Orgdo ou Entr.rlade, o Orgdo Gerenciadorpoder6
permitii sua utilizagdo a qu'e se refere este artigo, desde que ndo exceda os limites estabelecidos

por lei, dos quantitativos r-egistrados na Ata de Registro de Pregos.

xvlu - Do FORO ,

lg.l para dirimir quaisquer quest6es decorrentes do Preglo Presencial para registro de prego. nio

resolvidas na esferi administrativa, serii competente o Foro da Comarca de Natividade - To, com

renirncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

y1x - SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL OS ANEXOS;

19.1 Anexo I - Termo de Refer€ncia;

19.2 Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Pregos;

19.3 Anexo III - Termo de Credenciamento;

19.4 Anexo IV - ProPosta de Pregos;

19.5 Anexo V - Declaragdo de Inexistdncia de Fatos Supervenientes Impeditivos;

19.6 Anexo VI - Declaragdo de que nio emprega menor;

19.7 Anexo VII - Declaragdo de que cumpre os requisitos de habilitagio;

19.8 Anexo VIII - Declaragdo de enquadramento como microempresa. empresa de pequeno pofte
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Natividade - To,2l de Fevereiro de2020.
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ANEXO _ I
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS N.O OOU2O2O

TERMO DE REFERENCIAiVALOR DE REFENTNCLq. .

PROCESSO ADMINISTRATM No: 009 tZ0Z0.

I. OBJETO
1.1 - ContratagSo de empresa para o fornecimento de 0l (urna) van 0 km, com capacidade de
transportar l6 (Dezesseis) pessoas incluido o motorista, conforme Programa n" 5500020190062,
do Projeto Estruturagdo 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
virnrde da demanda existente.

2. DA EXECUQAO DA ENTREGA.
2.1 - O cronograma de aquisigEo e entrega do veiculo, ser6 elaborado pelo Fundo Municipal de
Assistoncia Social de Natividade - To, de acordo com a necessidade.

3. JUSTIFICATIVA / FINALIDADE
3.1 - A aquisigdo da Van 6 necessdria para suprir a demanda de transporte da Secretaria Municipal
de Assist€ncia, para que todo o cidaddo tem direito a minimos sociais, realizados atrav6s de um
conjunto integrado de agOes e iniciativas priblicas e da sociedade, para garantir atendimentos ds
necessidades b6sicas. Portanto, para garantir esse direito fundamental 6 de suma importdncia os
recursos do Minist6rio da Cidadania, pois auxiliarSo na implementagio e
estruturagdo das unidades de protegdo social (b6sica e especial), bem como de toda a rede de
servigos do SUAS, sendo que esta aquisigio se faz necess6ria devido ao plano de
desenvolvimento de nosso Municipio, e para o bom andamento dos servigos essenciais na 6rea de
Assist0ncia Social, no intuito de manter as atividades pertinentes necessiirias, o mesmo dependem
do objeto licitado para que possa ser executado de maneira mais eficaz e objetiva, buscando
atender as exig€ncia dos 6rgdos fiscalizadores e demais Leis Federais que regem a administragdo
priblica.

4. DOTAqAO Onq,IMENTARTA
4.1 - A despesa decorrente do objeto desta licitagio correrd d conta de recursos do orgamento do
Fundo Municipal de Assist€ncia Social de Natividade - To, para o ano de 2020, olde a dotaglo
orgamentiria, fontes e elemento de despesa, as quais ser6o verificados os seus saldos e
empenhadas, no momento da aquisigdo do veiculo.

5. DESCRIqAO OO VEiCULO, QUANTIDADE E PREqO DE REFERENCIA.

Itens Descriminagilo do Veiculo Unid. Quant. Valor
Unitdrio

Valor
TotaI

01

Aquisigio de 01 (um) veiculo tipo van 0 tm, no cor
branca, modelo 2020, com capacidade minima de 16
lugares (15 passageiros e 0l motorista), destinado a
suprir ds necessidades junto ao Fundo Municipal de
Assist€ncia Social de Natividade - To.

Unid. 01 204.000.00 204.000.00
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ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS

Veiculo tipo van 0 km, na cor branca, modelo 2020,

com capacidade minima de 16 lugares (15 passageiros

e 0l motorista) com potencial minima de 150 Cv,

motor no minimo de2.2, diregdo hidr6ulica ou el6trica,

com kit multimidia, diregdo hidriulica traqdo 4 x 2 e
com cdmbio manual de 06 marchas, tanque de

combustivel de no minimo 70 (setenta) litros, no qual

dever6 ser entregue devidamente emplacado, sendo

que o veiculo dever6 ser entregue providos de todos os

acess6rios exigido pelo codigo brasileiro de trAnsito, e

o mesmo estar de acordo com a resolugdo do Contran

316109, sendo que na ocasido da entrega ser zero

quilometro com ano e modelo 2020, o veiculo devera

respeitas as normas da NBR 14561/00 - ABNT, o

veiculo dever6 possuir todos os itens de seguranga

conforme as leis de trAnsito e resolug6es do

CONTRAN/DENATRAN, com garantia minima de 0l
(um) ano por parte do fabri"ante

,

5.1 - Dever6 fornecer o veiculo, em boas condigdes de funcionamento, seguranqa, bem como,

possuir todas as especificagdes exigidas pela legislagfio vigente;

5.2 - Assumir todos os custos e prejuizos durante o fomecimento do veiculo, causados a terceiros

por agdo ou omissdo propri4 de inteira responsabilidade da CONTRATADA' 
.

5.3 - Os veiculos dever6 possuir os equipamentos b6sicos necessdrios, como: estepe, chave de

rodas, macaco, tri6ngulo, etc, conforme exigido pelo C6digo de Trinsito Brasileiro.

6. DO PAGAMENTO:
6.1 O pagamento ser6 efetuado mediante a apresentagio da nota fiscal, com respectivo aceite

emitido pilo r*do Municipal de Assist€ncia Social, no prazo de ate 30 (trinta) dias, e depositado

em Banco e Conta-Corrente indicado pela CONTRATADA, desde que entregues em tempo hribil

para o seu processamento, no qual que ser6 atestada e encaminhada ao setor competente para

pagamento.

6.2. Caso o dia do pagamento coincida com s6bados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o

mesmo serri efetuado no primeiro dia ritil subsequente, sem qualquer incidOncia de correqdo

monet6ria.

7- DAS OBRIGAQoBS U.q. CONTRATANTE
7.1 - Receber os veiculos de acordo com as especificag6es.

7.2 -Efetuar o pagamento no przvo estabelecido no Termo de Referencia.

7.3 - Comun icar aempresa contratada, quando da apresentagdo de defeito no veiculo,'O*u u ,.ru

devida substituigdo.
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7.4 - Garantir o cumprimento de todas as cl6usulas confratuais.

7.5 - Promover, atrav6s de seu representante, o acompanhamento e a frscalizagio na entrega do
veiculo a ser adquiridos, observando os aspectos quantitativos e qualitativos.

7.6 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigag6es dentro
das normas e condig6es conffatuais.

7 .7 - Exercer a fiscalizagio por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.o
8.666193.

8 - DAS OBRTGAq6ES n,q, CONTRATADA
8.1 - Substituir os veiculos se o mesmo apresentar defeito de fabricagdo, de acordo com o
estabelecido no C6digo de Defesa do Consumidor.

8.2 - Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto a substituigdo dos veiculos, dentro do
periodo de garantia, eu&ndo do envio de outra localidade.

8.3 - A empresa deveri fornecer os veiculos dentro das norrnas exigidas pelo
CONTRAN/DENATRAN, INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagd-o e

Qualidade Industrial e ABNT - Associagdo Brasileira de Normas T6cnicas.

8.4 - O prazo de garantia ser6 contado a partir da data de emissSo da nota fiscal de venda dos
veiculos.

8.5 - A empresa dever6 manter, durante toda a execugio deste Contrato, em compatibilidade com
as obrigaq6es por ela assumidas, todas as condigdes 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 - Fomecer o objeto qualificado no edital, dentro da boa t6cnica e
qualidade, nos termos da propostai 

,

8.6 - Fica a cargo da contratante, exercer, ampla, irrestrita e perrnanente fiscalizagdo durante toda

l entregl do objeto, bem como, estabelecer par0metros e diretrizes na enffeg4 aplicando d
Contratada, nos termos da regulamentag6o pr6pria, sangdes cabiveis pelas infi.ai6es acaso
verifi cadas, ap6s devidamente apuradas.

8'7 - Todos os custos relativos a entrega dos veiculos correrd por conta da contratada, inclusive
emplacamento, frete, encargos sociais, trabalhistas e outros.

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

9 - DTSPOSTq6ES GERATS:
9.1 - O prazo de garantia do veiculo ora licitado deveri ser de no minimo 0l ano;

9'z - A contratada- deverd indicar pessoa respons6vel pelo acompanhamento de entrega e
pagamento com poderes para dirimir eventuais drividas, solucionar questdes nio previstai no
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contrato e apresentar solugdes pr6ticas para qualquer problema, envolvendo o objeto do presente

termo de referOncia,

g.3 - O veiculo objeto desta licitagdo dever6 estar de acordo com os padr6es e exig€ncias do

CONTRAN/DENATRAN, INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e

Qualidade lndustrial) ou demais 6rgdos frscalizadores do setor, sendo, portanto, de excelente

qualidade fornecendo as garantias necess6rias conforme o c6digo de defesa do cousumidor" nos

casos referentes d garantia ou reposiglo do veiculo deve ser realizada no ptazo m6ximo de 05

(cinco) dias uteis.

10 - VIGT,NCIA DO CONTRATO:
10.1 - A vig6ncia desta ata de registro de pregos ser6 de 12 (doze) meses a partir da assinatura da

ata de contrato e publicaglo no Diiirio Oficial.

11- DO FORO ,

1 1.1 - para dirimir quaisquer quest6es decorrentes do Pregdo Presencial para registro de pre9o,

n6o resolvidas na ,rf.tu administrativa, serf competente o Foro da Comarca de Natividade - To,

com rentincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja'

Natividade - To,2l de Fevereiro de 2020.
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PROJETO BASICO/PLANO DE
TRABALHO

PROGRAMA No 5500020 1 g0 062
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ANEXO. II
PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PRDCOS N..001/2020

MINUTA DO CONTRATO DE AQUSICAO DE VEICULO N' t2020.

Contrato de fornecimento de veiculo de que entre si fazem, de um lado o Fundo
Municipal de Assist0ncia Social de Natividade, Estado do Tocantins, pessoa j;ridica de
direito priblico interno, inscrito no CNPJ (MF) sob N." 13.237.42.0001-06, neste ato
representado pela sua atual Gestora a Senhora , 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 adjudicatilia do PregSo Presencial para Registro de

Pregos no 00112020, supra referido, doravante denominada simplesmente DETENTORA,
resolvem firmar o presente instrumento objetivando registrar os pregos da prestagio dos servigos
discriminados na cl6usula primeira, em conformidade com o ajustado a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA _ OBJETO.
l.l Constitui objeto deste contrato o registro de prego, paraa aquisigdo de 0l (um) veiculo tipo
van 0 km marca e modelo , na cor ano e modelo 2020,
destinados a suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal de Assist6ncia Social de
Natividade - To, em virtude da demanda existente conforme edital do Pregio Presencial Para
Registro de Pregos f 0AU2020 e a proposta da DETENTORA, cujos termos sdo parte integrante
do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREqO.
2.1 Pelo veiculo adquirido, pagar6 o CONTRATANTE ao

apresentada na importdncia Justa e certa no valor global de R$:
CONTRADO conforme proposta

t_) bruto3.

2.2 Os preqos a serem pagos n DETENTORA serdo os vigentes na data da ordem de
fornecimento, independentemente da data da entrega do veiculo.

2.3 Os pregos registrados constituir5o a rinica e completa remuneragdo pelo veiculo objeto desta
Ata de Registro de Prego, incluido frete at6 os locais de entrega, a serem indicados pelos 6rg5os
ou entidades solicitantes.

CLAUSULA TERCEIRA _ DO REAJUSTE DE PRE,CO.
3.I Nio haveri reajuste do preqo registrado.

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

3.2.1 Independentemente de solicitagio da DETENTORA, o prego registrado poder6 ser revisto
em decorr6ncia de eventual redugio daqueles praticados no mercado, cibendo ao 6196o
respons6vel convocar a detentora para estabelecer o novo valor;
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3.2.2 O prego registrado poder6 ser majorado mediante solicitagSo da DETENTORA, desde que

seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem avariagdo de pregos do mercado,

tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais ou de mat6rias-primas, etc.

3.2.3 O novo prego somente ser6 vdlido ap6s sua publicagdo no Di6rio Oficial da Unido e
publicagdo, Placard Oficial do Fundo Municipal de Assist6ncia Social e no Placard Oficial da

Prefeitura Municipal, para efeito do pagamento de fornecimentos porventtxa tealizados entre a

data do pedido de adequagdo e a data da publicagio, o novo prego retroagirri d datado pedido de

adequaglo formulado pela detentora.

cLAusuLA QUARTA - VALTDADE DO REGTSTRO DE PREQO. '
4.1 O pftvo de vig€ncia 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 normas pertinentes, contados a partir da publicaglo da

ata.

CLAUSULA QUINTA . DAS CoNDTCOES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE

ENTREGA.
5.1 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da entrega do veiculo, inclusive

emplacamento, frete, encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e comerciais resultantes da

execugio do contrato e evenfuais perdas e danos causados por seus agentes;

S.Z AAdministragdo ndo estar6 obrigada a adquirir os servigos da detentora desta ata de registro

de prego; e sim somente a quantidade equivalente para garantir a demanda do Fundo Municipal de

AssistOncia Social.

5.2.1 As unidades requisitantes deverdo certificar-se da conveniOncia de utilizarem a presente ata

de registro de prego, realizanclo pr€via pesquisa dos pregos correntes no mercado para

fomecimento do produto, nas mesmas condig6es previstas neste instrumento'

5.3 O conffato de fomecimento do veiculo apenas estario catactenzados ap6s o recebi/nento pela

DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pelas unidades requisitantes as quais deverio

ter sido precedidas da emissdo da competente nota de empenho, para cuja retirada a

DETENTORA ter6 o prazo de 03 (trOs) dias, contados de sua convocagdo para retira-la.

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do terrno contratual (quando este for exigivel)

ficar6o condicionadas e apresentagdo, pela DETENTORA, dos seguintes documentos,

devidamente atualizados:

5.4.1 Certidio negativa de d6bitos para com a Seguridade Social - CND/INSS;

5.4.2 Certifrcado de regularidade de situagSo perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviqo -
FGTS.

5.5 A DETENTORA estar6 obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento expedidas

durante a vig€ncia 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 disposig6es do item5.2, ambos desta cl6usula.
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5.5.1 Poderio extrapolar-se as quantidades de consumo m6dio estimado, desde que haja expresso
anu€ncia da detentora e necessidade da Fundo Municipal de Assistdncia Social de Natividade -
To.

5.6 As ordens de fomecimento, consubstanciadas em oficios, memorandos, fac-similes ou outro
tipo adequado de documento, deverdo conter data de expedigio, quantidade pretendida, prego

unit6rio e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsivel pela unidade
requisitante.

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

5.7 Por ocasiio de fornecimento do produto, a DETENTORA deveri observar rigoro,samente as

especificag6es t6cnicas do veiculo que dever6 ser entregue de acordo com o licitado.

5.8 O veiculo dever6 ser apresentado de acordo com as especificag6es t6cnicas e demais

disposig6es do anexo I e de acordo com as especificagdes contidas na proposta apresentada.

5.9 O prazo mdximo para entrega do veiculo ser6 de 15 (quinze) dias, contados da data do

recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento.

5.10 A DETENTORA responsabilizar-se-6 por todos os prejuizos que porvenntra ocasione a
Fundo Municipal de Assist€ncia Social ou a terceiros, em razdo da execugio 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 Fundo Municipal.

6.2Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverri submeter d unidade requisitante d

competente a nota fiscal.

6.2.1 Nas hip6teses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentagdo'necess6ria

ao pagamento, o prazo serS interrompido e reiniciar| a partir da data em que se der a

regularizagdo.

6.2.2 Para atestar o recebimento definitivo dos veiculos entregues, as unidades requisitantes ter6o

o prazo de cinco dias irteis, contados da data da entrega.

6.2.3 As unidades requisitantes n6o poderdo receber o veiculo dit-erente 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
ser6 depositado na conta corrente que a DETENTORA ou a crit6rio da Fundo Municipal de
Assist0ncia Social.

cLAusuLA sf,TrMA- DA DorAqAo oRCAMENTARTA
Rua 07 de Setembro no,?.t, 

;ll,.t" ^tl;il,?;933,;3:lTl, ; *:"' 
(63 ) 3 3 72 - I 800



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCh SOCIAL
CNPJ: 13.237.M2f0001-06 '

7.1 As despesas com o fomecimento dos produtos, ficara a cargo das dotag6es do orgamento

vigente para o ano em vig6ncia, oonforme tabela abaixo:

DOTAqAO
ORCAMENTARIA

ELEMENTO
DE

DESPESA

NOMENCLATURA DOTACAO
ORCAMENTARIA

CLAUSULA OTTAVA - DAS OUTRAS OBRTGACoES O.l, DETENTORA
8.1 A DETENTORA ser6 respons6vel pela seguranga do trabalho de seus empregados, em

especial durante o transporte e descarga dos materiais.

8.2 A DETENTORA dever6 arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas,

sociais, previdenciirios, fiscais ou comerciais.

8.3 A DETENTORA estar6 obrigada a comparecer, sempre que solicitada, i sede da unidade

requisitante, a frm de receber instrug6es, participar de reuniSes ou para qualquer outra finalidade

relacionada ao cumprimento de suas obrigagdes.

8.4 A DETENTORA dever6 observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as

condig6es de habititagSo exigidas no procedimento licitat6rio que precedeu a celebragSo da

presente Ata de Registro de Prego.

CLAUSULA NOVE _ DAS PENALIDADES
9.1 Al6m das sang6es previstas no capitulo IV da Lei Federal n'8.666/93 e demais normas

pertinentes, a DETENTORA estarii sujeita ds penalidades a seguir discriminadas:

9.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de prego, multa de20% (vinte por cento)

sobre o valor estimado do consumo m6dio mensal multiplicado por l2 (doze) meses;

9.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de servigos (quando exigivel
este), multa de I0o/o (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

9.1.3 Pelo retardamento na entrega dos servigos, multa difria de lo/o (um por cento) sobre o valor

da partida em atraso. A partir do 10' (d6cimo) dia de atraso, configurar-se-6 inexecugio total ou

parcial do contrato, com as consequOncias dai advindas;

CLAUSULA DECIMA - DO CAI\ICELAMENTO DA PRESENTE ATA.
10.1 A presente ata de registro de prego poder6 ser cancelada pela administragdo, assegurado o

contradit6rio e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

10.1.1 Descumprir as condigdes estabelecidas no presente instrumento ou normas legais

aplic5veis d esp6cie;

10.1.2 Ndo firmar contratos de prestagdo de servigos ou deixar de retirar notas de empenho, nos
prazos previstos;
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10.1.3 Nio aceitar reduzir o prego registrado na hip6tese de este tornar-se superior aos praticados

no mercado. ,

10.2 Sempre assegrfado o contradit6rio e a ampla defesa, a presente ata tamb6m poderil ser

cancelada por raz6es de interesse ptblico.

10.3 A comunicagdo do cancelamento do prego registrado, nas hip6teses previstas nos itens 10.1 e

10.2 desta cl6usula, ser6 feita pessoalmente ou por correspond€ncia com aviso de recebimento.

10.4 Esta Ata de Registro de Prego poderi ser rescindida nas hip6teses de rescisio dos contratos

em geral, com as consequOncias legalmente previstas.

cLAusuLA DEctMA PRTMEIRA - DAS DrsPosrcOns cnnq'rs
11.1 Fica eleito o foro da comarca do Municipio de Natividade - To, para dirimir as eventuais

controv6rsias decorrentes do presente aj uste.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi lawado o presente instrumento, que lido e

achado conforme, 6 assinado em tr6s vias de igual teor.

Natividade - To. ...... de ................. de 2020.

CONTRATANTE: ffiXXXX
Gestora Municipal

CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

Testemunhas:
l) Nome:
CPF:
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ANEXO. III
PREGAO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREqOS N".001/2020.

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, a empresa CNPJ........ com sede tr&.....-...,

atrav6s de seu representante legal infra-assinado, credencia o(a) Senhor(a) .., inscrito

no CPF: . e portador da c6dula de identidade no ........ .........., expedida pela SSP/......,

outorgandoJhe plenos poderes para represent6-la na sessio priblica do pregdo presencial para

regisffo de pregos n". OOll2020, objetivando a contratagio de empresa para o fornecimento de 0l

(urna) van 0 krn, com capacidade de transportar 16 (Dezesseis) pessoas incluido o motorista,

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

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

de AssistQncia Social de Natividade - To, em virtude da demanda existente - To, em especial para

formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

-,-de

de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

OBS: E obrigat6rio a apresentagio deste documento, mesmo que o representante for o
propriet{rio, s6cio ou procurador da empresa;
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ANEXO - IV

PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PRECOS N". 00112020
PROPOSTA DE PRBCOS

1 - TDENTTFTCAqAO DA PROPONENTE

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREQO:
BAIRRO:
CIDADE:
BANCO:
AGENCIA:
CONTA:
FONE:
E-MAIL:

CEP:
ESTADO:

2 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocat6rio que

licitag6-o, be* co-o a minuta de contrato que integra.

I

rege apresente

3 - A licitante oferta o prego no valor global de R$: (--) brutos, pelo veiculo tipo van

demarcaemode1o-aSerfornecidoparaoFundoMunicipalde
AssistOncia Social.

4 - O prego proposto 6 completo, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emplacamento,

emolumentos, contribuig6es fiscais e parafiscais), no fornecimento do veiculo, cumprindo de

todas as obrigagOes que a legislagdo imp6e e qualquer despesa acess6ria e/ou necessSria, ndo

especificada neste edital. 
.

5 - O prazo de vatidade da presente proposta 6 de 60 (sessenta) dias, a partir da data fixada para a

sua apresentaglo.

DECLARO que os pregos contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como:

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administragdo, materiais, fretes e serviEos,

encargos sociais, trabalhistas, lucro e ouffos necessirios ao cumprimento integral do objeto deste

Edital e seus anexos.

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

XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
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ANEXO _V

PREGAO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PRECOS N'001/2020
DECLARAqAO DE INEXISTTNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS

A empresa ................, CNPJ n.o ..............., sediada na .........................,

no Municipio de declara sob as penas da lei, que at6 esta data

inexistem fatos impeditivos pam sua habilitagdo e contratagSo no processo

licitatorio de pregdo plesencial para registro de pregos n." 001/2020, promovido

pelo Fundo Municipal de Assist€ncia Social de Natividade - To, ciente da

obri gator{edade de decl arar o corr6nc ias posteriores.

de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
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ANEXO _ VI

PREGAO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PRECOS N'001/2020
DECLARACAO DE QUE A EMPRESA NAO UTTLTZA nnAO-nn-OBRA DE PESSOA

MENOR DE IDADE

A empresa CNPJ n.o ..............., sediada na ............ no Municipio de

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 da Lei n" 8.666193, acrescido pela Lei n" 9.854199, que nio

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

de dezesseis anos.

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

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

de2020.

XXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
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ANEXO _ VII

PREGAO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PRECOS N' 00u2020
DECLARACAO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAqAO

A empresa CNPJ n.o ..............., sediada na ............ no Municipio

de ........... , 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 VII, artigo 4o, da Lei n." 10.52A1A2, que cumpre plenamente os

requisitos de habilitagSo i presente licitagdo.

_, _ de de2020.

XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
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ANEXO - VIII

PREGAO PRESENCTAL PARA RBGTSTRO DE PRECOS N' 00u2020.
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

A empresa CNPJ n.o ..............., sediada na ............. no Municipio
de ............. por interm6dio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ..., portador
(a) da Carteira de Identidade no ........ e de CPF no ............. . DECLARA,para
fins do disposto no edital do pregdo presencial para registro de pregos n" 00112020, objetivando a
contratagSo de empresa para o fomecimento de 0l (uma) van 0 km, com capacidade de

transportar 16 (Dezesseis) pessoas incluido o motorista, conforme Programa n'550002019A062,
do Projeto Estruturagdo da Rede do Sistema Unico de Assist€ncia Social (SUAS), destinados a

suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal de Assistdncia Social de Natividade - To,
em virhrde da demanda existente - To, em conformidade com as quantidades e especificag6es
constantes no Termo de Refer6ncia no anexo I do presente edital, sob as sangdes administrativas
cabiveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data,6 considerada:

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

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3" da lei Complementar n"
r23/12006.

DECLARA ainda que a empresa est6 excluida das vedagdes constantes do par6grafo 4" do artigo
3'da Lei Complementar no 123, de 14 de Janeiro de 2006. .

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

XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:

OBS.: A declaragio acima deverd ser assinalada com um "X", ratificando-se a condigdo juridica
da empresa licitante e ter a assinatura do representante legal.

Esta declaragdo dever6 ser enffegue ao Pregoeiro, ap6s a abertura da Sessdo, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Prego e Habilitagio) exigidos nesta licitagdo, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitagio do regime diferenciado e favorecido
previsto Lei Complementar n" 123/2006.
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ANEXO _ IX

PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE pREqOS N., 00u2020.
DECLARACAO DE ACETTAqAO DAS CONDTCOES DESTE EDTTAL

Ilmo. Senhor.
LIVIO BRITO BITANDAO;
Pregoeiro Oficial.
Natividade - To.

DECLARO, sob as penas da lei, que aceito as condig6es estabelecidas nesta licitagdo, bem

como as cl6usulas do edital I seus anexos, caso esta empresa seja declarada vencedora do certame

do pregSo presencial para registro de prego n" 00112020.

),-oe de2020.

XXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
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PREGAO PRESENCTAL PARA REGISTRO DE PRECOS N" 001/2020.
DECLARAQAO DE CAPACIDADE TECNICA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCN SOCIAL
CNPJ : 13.237.442/0001 -06

ANEXO - X

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

Declaro para os

empresa
estabelecido na no Municipio de , SOb

as penas da lei 8.666193, que possuimos estrutura e totais condig6es para realizaEdo

do fornecimento de 01 (um) veiculo tipo van 0 km, marca e modelo
I

na cor ano e modelo 2020, conforme descrigdo constante
no anexo I (Termo de Refer6ncia) no presente edital, e que tenho a disponibilidade
do produto objeto deste pregdo presencial para registro de preqos n" 001/2020 de

acordo com o prescrito no presente edital.

Xffi
CNPJ:
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ANEXO - XI
ATA DE REGISTRO DE PREqO

PREGAO PRESENCIAL SRP N" OO1/2020

Aos dias do m6s de 2020, o Fundo Municipal de Assist6ncia Social
de Natividade, Estado do Tocantins, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrito no CNPJ
(MF) sob n." 13.237 .442.0001-06, nos termos da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada
no D.O.U. de 18 de julho de2002, e das demais normas legais aplic6veis, em face da classificagdo
da proposta apresentada no Pregdo Presencial para Registro de pregos n" 00112020, resolve
registrar os pregos para futura contratagdo de empresa para a execugao do fornecimento de 0l
(um) veiculo tipo van 0 km marca e modelo ,nacor ,anoe
modelo 2A20, destinado a suprir as necessidades junto ao Fundo Municipal de Assist6ncia 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 - OBJETO.
l.l Constitui objeto deste contrato o registro de prego, para a aquisigSo de 0l (um) veiculo tipo
vaq 0 km marca e modelo . na cor . ano e modelo 2020.
destinados a suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal de AssistdnciE Social de

Natividade - To, em virtude da demanda existente conforme edital do Pregdo Presencial Para

Registro de Pregos rf 00112020 e a proposta da DETENTORA, cujos termos sdo parte integrante
do presente instrumento.

cLAusuLA SEGUNDA- DO PRECO.
2.1 Pelo veiculo adquirido, pagar| o CONTRATANTE ao CONTRADO o valor estabelecido na

proposta apresentada pela empresa proponente conforme abaixo descrito:

Nome da empresa:
Descriqdo do veiculo apresentado na proposta:
Valor da Proposta:

2.2 Os preqos a serem pagos n DETENTORA ser6o os vigentes na data da ordem de

fomecimento, independentemente da data da entrega do veiculo.

2.3 Os pregos registrados constituirdo a rinica e completa remuneraglo pelo veiculo objeto desta

Ata de Registro de Prego, incluido frete at6 os locais de entrega, a serem indicados pelos 6rg6os
ou entidades solicitantes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PRECO. '
3.1 N6o haverS reajuste do prego registrado.

3.2 O prego registrado poderil ser adequado pelo departamento de compras em funqdo da
dinAmica do mercado, com elevaqdo ou redugdo de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte
metodologia:
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tr-mqil' Iinifanan nrtivirlqrla l O/Dcm,riI nnm



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCh SOCIAL
CNPJ : 13.237 .4r'.2t0001 -06

3.2.1 Independentemente de solicitagio da DETENTORA, o prego registrado poder6 ser revisto
em decorrOncia de eventual redugio daqueles praticados no mercado, cabendo ao 6196o
respons6vel convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

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

3.2.3 O novo prego somente ser6 v6lido ap6s sua publicagdo no Di6rio Oficial da Uni6o e

publicagdo, Placard Oficial do Fundo Municipal de Assist6ncia Social e no Placard Oficial da
Prefeitura Municipal, para efeito do pagamento de fornecimentos porvennxa realizados entre a
data do pedido de adequagSo e a data da publicagSo, o novo prego retroagir6 d datado pedido de

adequagSo formulado pela detentora.

CLAUSULA QUARTA _ VALIDADE DO REGISTRO DE PREqO.
4.1 O prazo de vig6ncia da presente ata de registro de pregos 6 de um ano, de acordo com a lei
10.520 de 17 de julho de 2002 e demais nonnas pertinentes, contados a partir da publicagdo da
ata.

CLAUSULA QUINTA . DAS CONDIQOES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE
ENTREGA.
5.1 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da entrega do veiculo, inclusive
emplacamento, frete, encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e comerciais resultantes da

execugdo do contrato e evenfuais perdas e danos causados por seus agentes; 
,

5.2 AAdministragdo ndo estari obrigada a adquirir os servigos da detentora desta ata de registro
de prego; e sim somente a quantidade equivalente para garantir a demanda do Fundo Municipal de

AssistOncia Social.

5.2.1 As unidades requisitantes deverlo certificar-se da convenidncia de utilizarem a presente ata

de registro de prego, realizando prdvia pesquisa dos pregos correntes no mercado para
fomecimento do produto, nas mesmas condig6es previstas neste instrumento.

5.3 O contrato de fornecimento do veiculo apenas estardo caracterizados ap6s o recebimento pela
DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pelas unidades requisitantes as quais deverio
ter sido precedidas da emissSo da competente nota de empenho, para cuja retirada a

DETENTORA terf o prazo de 03 (tr€s) dias, contados de sua convocaglo para retira-la.

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

5.4.1 Certiddo negativa de d6bitos para com a Seguridade Social - CND/INSS;

5.4.2 Certificado de regularidade de situagSo perante o Fundo de Garantia do Tempo O" S**lgo -
FGTS.
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5.5 A DETENTORA estari obrigada a atender a todas as ordens de fomecimento expedidas
durante a vig€ncia da presente ata de registro de prego, mesmo que a respeotiva entrega esteja
prevista para data posterior a de seu tenno final, observado o consumo m6dio mensal previsto no
item 5.1 e as disposigdes do item 5.2, ambos desta clSusula.

5.5.1 Poderio extrapolar-se as quantidades de consumo m6dio estimado, desde que haja expresso
anu€ncia da detentora e necessidade da Fundo Municipal de Assist6ncia Social de Natividade -

To.

5.6 As ordens de fornecimento, consubstanciadas em oficios, memorandos, fac-similis ou outro
tipo adequado de documento, deverdo conter data de expedigdo, quantidade pretendida, prego

unit6rio e total, local e prmo 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
deveril dela passar recibo na c6pia que necessariamente lhe acompanhar6, devolvendo-a d unidade

requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisigdo e de liquidagio e

pagamento

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

especificagdes t6cnicas do veiculo que deverii ser entregue de acordo com o licitado.

5.8 O veiculo deveri ser apresentado de acordo com as especificag6es t6cnicas e demais

disposig6es do anexo I e de acordo com as especificag6es contidas na proposta apresentada.

5.9 O prazo miiximo para entrega do veiculo serii de 15 (quinze) dias, contados da data do

recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fomecimento.

5.10 A DETENTORA responsabilizar-se-f por todos os prejuizos que porventura bcasione a

Fundo Municipal de Assist6ncia Social ou a terceiros, em nzdo da execuqdo dos serviEos

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 Fundo Municipal.

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA dever6 submeter i unidade requisitante d

competente a nota fiscal.

6.2.1 Nas hip6teses em quo a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentaglo necess6ria

ao pagamento, o prazo ser6 interrompido e reiniciar6 a partir da data em que se der a

regularizaq6o.

6.2.2Para atestar o recebimento definitivo dos veiculos 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 o veiculo diferente daquele objeto do registro
de prego, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato. ,
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6.3 Estando em termos a documentagdo apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido
ser6 depositado na conta corrente que a DETENTORA ou a crit6rio da Fundo Municipal de
Assist6ncia Social.

CLAUSULA S6,TIMA- DA DoTAqAo oRqAMENTARIA
7.1 As despesas com o fomecimento dos produtos, ftcara a cargo das dotag6es do orgamento

ia. conforme tabela abaixo:o ano em
DOTAQAO

ORCAMENTARIA
ELEMENTO

DE
DESPESA

NOMENCLATITRA DOTACAO
ORQAMENTARIA

,

cLAusuLA OITAVA - DAS ourRAS oBRrcAqons ol DETENTORA
8.1 A DETENTORA ser6 respons6vel pela seguranga do trabalho de seus empregados, em
especial durante o transporte e descarga dos materiais.

8.2 A DETENTORA dever6 arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas,
sociais, previdenciirios, fiscais ou comerciais.

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

8.4 A DETENTORA deverS observar todas as nonnas legais vigentes, obrigando-se a manter as

condig6es de habilitagdo exigidas no procedimento licitat6rio que precedeu a celebragdo da
presente Ata de Registro de Prego.

CLAUSULA NOVE _ DAS PENALIDADES
9.1 Al6m das sang6es previstas no capitulo IV da Lei Federal n" 8.666193 e demais norrnas
pertinentes, a DETENTORA estar6 sujeita ds penalidades a seguir discriminadas:

9.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de prego, multa de 2lY"(vinte por cento)
sobre o valor estimado do consumo m6dio mensal multiplicado por l2 (doze) meses;

9.I.2Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de servigos (quando exigivel
este), multa de I0% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

9.1.3 Pelo retardamento na entrega dos servigos, multa diSria de lYo (um por cento) sobre o valor
da partida em atraso. A partir do 10' (d6cimo) dia de atraso, configurar-se-6 inexecugdo total ou
parcial do contrato, com as consequ6ncias dai advindas;

CLAUSULA DECIMA _ DO CAI{CELAMENTO DA PRESENTE ATA.
10.1 A presente ata de registro de prego poder6 ser cancelada pela administragio, assegurado o
contradit6rio e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
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10.1.1 Descumprir as condig6es estabelecidas no presente instrumento ou norrnas legais
aplic6veis i esp6cie;

10.1.2 Ndo frmar contratos de prestaqeo de servigos ou deixar de retirar notas de empenho, nos
przlzos previstos;

10.1.3 N6o aceitarreduziroprego registrado nahipotese de este tomar-se superior aos praticados
no mercado.
10.2 Sempre assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, a presente ata tamb6m poder6 ser
cancelada por razdes de interesse pfblico.

10.3 A comunicagdo do cancelamento do prego registrado, nas hip6teses previstas nos itens 10.1 e
10.2 desta cldusula, ser6 feita pessoalmente ou por corresponddncia com aviso de recebimento.

10.4 Esta Ata de Registro de Prego poder6 ser rescindida nas hip6teses de rescisdo dos conhatos
em geral, com as consequOncias legalmente previstas.

cLAusuLA DEcTMA rRTMEIRA - DAs Drsposlq6es cnnats '

ll.1 Fica eleito o foro da comarca do Municipio 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 lido e

achado conforme, 6 assinado em trds vias de igual teor.

Natividade - To. ...... de................. de 2020.

CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gestor Municipal

CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
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ANEXO XII
PREGAO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PRECOS N" 001/2020.

DECLARACAO QUE XAO OCUPA CARGO pOnr,rCO

A empresa inscrita no CNPJ: , estabelecida na

, atrav6s de seu representante legal o(a) Senhor(a)
inscrito no CPF: e RG: _) Declara para os devidos fins que
n6o possui em seu quadro societririo servidor priblico da ativa, de nenhuma natureza
no servigo priblico nas esferas federal, estadual ou municipal, na Administragio
Direta ou Indireta, incluindo Autarquias, Fundagdes, Empresas Priblicas,
Sociedades de Economia Mista e suas subsidi6rias e Sociedades Controladas, direta
ou indiretamente, pelo Poder Priblico do 6196o celebrante, por servigos prestados,
inclusive consultoria. assist6ncia t6cnica ou assemelhados.

Por ser verdade firmo a presente

XXXXXX)OfiXXXXXXX
CNPJ:
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