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COITAS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N9  006/2019-P G ris 	 

JUSTIFICATIVA 

Tenda era vista o apontamento feito no Porecedundico constante nos autos apresento-se a 

presente iustificotiva: 

A presente licitação visa a aquisição e o fornecimento de Materiais de Expediente para a 

desenvolvimento dos divide:ides da Prefeitura Municipal de Pium 	TO, necessários ao 

desenvolvimento do retino adminishativo do poder pública visando atender as demandas da 

população. Os Itens 44, 49, 30, 51, 72 e 73 são materiais que de uso era ações Isolados da 

administração. De tal forma, optou-se por inseri-los no presente certame, urna vez que mais 

benéfico à administrapPoja que adquiridos permeio de ceriame dilatório e não cie forma direta. 

Pium —TO, 17 de outubro de 2019. \ ‘k  
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Processo Administrativo 004/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006120194MP 

Recomendo-se aos licitantes que façam urna le:turo atenta dos termos de edilal 
ao PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO e seus anexos, atentando ocra a 
aocumentação necesserfa á habEitaçõ o. o forme de elaboração da proposta e o 
encaminham-esta dos envelopes. ObSeN01100 rigorasomenre os prazos 

estabelecidos: 
PartiCIOCIÇãO exclusivo de M:croempresas. Empresas de Pequeno Porte e 
Mrcroompfeencedes individual conforme Lei complementar Federal 123/2G06; 

ATENÇÃO: No ACPMMO TCU nO 754-2015 - Plenário, houve expressa deformSnação 
Para sue a Administração POblica instaure processo cara Matas "á penolizOção das 
empresas que furet'quem. SCusfificodarnente. ato ilegal tipificado no mi 7° da Le 
10.520/7202. santo no f citação quanta na contrato. Nesse contegto alerta-se para 

que o licitante ancl.se  OelalleadaMelte o edital je anexosf para formular 
mopasf °derme rrme e possível de cumprimento. A prática injustificada de atos, 
tais como: não morres a prososta Mus desistência. solicitação de froco de marca. 
não envio de amostre. Mento. laudos) e deixar de envia- documentação exigido 
lex. documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas no 

licSsmáo Morsratacão sujeitará o licsacte a penalidades. apuradas em regular 

processo administrativa. 

O MUNICÍPIO DE PIUM - TO. afravef de sua Comissão Permanente de Llekled0. comunica 

aos interessados que realizará •ic:Icção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP, do tipo Menor 

MeV) Por Item, visando o Registra de Preços para futura e eventual aquisição de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIA!S DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA EIREFEITURA MUNICIPAL DE EIUM -TO. PLC' PERiODO DE f 2 DOZEj MESES, 
autor:sado nos autos ao Processo Interno n° 004120i9, a firn de selecioncr a melhor proposta, 
obedecendo às COMMeões eS101:1:135 neste Edital e regendo-se pelo legislação aplicável Sf 
espêcie. em especial pe;cf Lei Federal n° 10.520/2002, pelo Decreto Els  3.S55/2O e, 

subsidiariamente, pe o Lei Federai n° 8.f 66/1993. bem como a Lei Complementar ris  123, de 5 4 de 

dezembro de 2CO6 e MOS alterações. a [cal insfild o Estatuto Nacional do Mfcroempresa e do 
Empresa se Pequeno Porte, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos 
diplomas lecais e demais normas pertinentes. Este pregão sera conduzido por Pregoeiro e 
rem: emiva Equipe de Apoio. desDnados era Portaria pet Prefeito .Municfool. 

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTA" E 

'DOCUMENTAÇÃO' 

DIA: 05 de novembro de 2019. 
HORÁRIO:141100 mia.  

LOCAL: Prefeitura Municipal de Pium/TO - Sala do CPI.. Situada na Av: Diogenei de Brito ti' 01, Setor 
Afta da Boa vista Município de PIUM -TO 

1.1.O Melro tem oeste Edtoi poderá se,  ob 	gratmsamcrfe na área de Claitaçe eu' junto 21 
Comissão Permanente de Licitação no prédio -a Prefeitura Municipal de Fium TC no horária se 
081-00 mm. as 111100min e dos 14h0Omin as 17^.1Cm n de segundo a quinto feiro e nas sextas fe ros 

dos 0ShOSnun às 11 h0Ornin 
1.2 Se no dia acima agenaaao para apertura da sessão não houver expediente no órgão o 
recebimento e o inicio do abertura dos envelopes rererentes a este Pregôo serão redizados no 
pf me re dia -til de tine oramento de Preferi-ma Municipal de Dum tO que se seguir.  
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IA No local indicado serôo recifizados os procedimentos pertinentes o este Pregão, cam respeão 1 
ao .a): 

1.3.1. Credenciamento do(s) representonte(s1 legal (ais) dois) Pci'ante(s): 
1.3.2. Receoimento dos envelopes "Proposta" e "Documentos de Habilitação"; 
1.3.3. Abertura do(s) envelope (s) "Proposta"; 

7.3.4. Divulgação do(sj licitante(s) classIticada(s) e da(s) desclassificada(s); 
1.3.5. Condução dos trabalhos relativos ao lances verbais; 

7.3.6. Aben'uro dais) envelope(s) "Documentação" do(s) licitante(s) detentora(s) dors) menor (es) 
preço(s): 

1.4. AS decisões do Pregoeiro serão comunicados mediante pubicação no Pracord do Prefel'um 
Munic'pal de Pium/TO; 

1.4.T. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos 
reracionados o presente hcitaçõc serão prestados pelo Comissão permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Pium/TO e pela 	comIsscrodelicitacaocpl@gmall.com:  

DO OBJETO 

2.1. C presente Pregão Iam por objeto Registro de Preços paro futura e eventual aquisição de 
material, de expediente para manutenção das atividades da preleltura municipal de Plum-To, 
pelo periodo de 	12 (doze) meses, conforme discriminação, quartitat: vos e especificações 
técnicos estabelecidos na Termo de Referência 01>w-rent° Anexo I deste Edital. 
2. ,.1. Os produ-los °torcidos pelas licitantes deverão. OBRIGATORIAMENTE, atender às emoêncios de 
qualidade observados os padrões e normas baixadas ceies &caos competentes de contro,e de fiscalização e de qualidade. 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NESTE PREGÃO 

3.1 Poderão participar da presente l'ciTação as pessoas j...riaicas do ramo pertinente aos abfOos 
1:citados desis= certame. exceto consorcio, que atenderem a tocas as exigências, inclusive quanto 

accumentação, constantes deste Edital e seus anexos 
3.2 Paro fins de aplicação da Lei Complementar 123/2006, nesta licitação. as mtrcempresas (ME), 
os empresa de pequeno pode (EPP) e as micraempreendedores individuais (MEr'sj, qualificados 
como tais no art. 1B-A e 3° ao Lei Complementar 123/2006 farão jus aos mesmos beneficias. 
independentemente ao receito bruta anuo,. 

3.3 Não poderão participar des'a licitação os interessadas que se encontrarem sobre falência, 
concurso de credores, dissolução. iicuidoção. empresas estrangeiros que não funcionam no pak, 
nem aqueles que tenham s;do declarados inidõneos. paro licitar ou controlar com o Administração 
Pública, ou punidos com suspensão do direito de Jiciter e controlar Com o Administração Púbbco 
Federal, Estadual Ou Municipal. bem como aqueles relacionadas no are r do Lei n

° 8.666/93. 
3.31 Os imped1men'os ocaso existentes deverão ser declarados pelo empresa proponerVe. sob 
peno de .-esponsubilidodes adminisialiva civis e penais ccbiveis, conforme legislação vlgenle. 

DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENIO (FORA DOS ENVELOPES) 
4.1. AN empescís) participante(s) deverá (ao) se apresentar paro crederciamento fumo ao 
Pregoeiro com apenas um representante lega', a qual deverei estar munia!) da sua carteira de 
Identidade :EG. 

CN.H ou Carteiro de Coregoric Protsscrial?. sendo a único admitido a intervir no 
procedimento licitatáKo na Interesse da representada 

4.1.1. O credenciameto será efetuado com o ecirego co seguinte documentação. 
a) se dirigente, proprletarld sacro ou assemelhado da empresa: 
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ai) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. em se tratando de sociedade 
comercio'. e, Ao coso de sociedade por ações, acompanhado de cocumento de eleição de seus 
administradores; 

a.2) InscAção do Ato Constitutivo, no coso de spciedade civil, acOmponhaclo de prova de diretoda 
em exercício: 
ct.3) Decreto de Autorização, em se trotando de empresa ou sociedade estrangeiro ern 

funcionamento no Pols, no qual estelam expressos seus poderes paro exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrendo de tal investidura e poro prático de todos os demais atos Inerentes ao 

certame. 
aA) Comprovante de inscrição no Cadastro Nadara de Pessoas csidicas CNPJ; 

bise representante legal' 

131) Procuração (público ou particular) do licitante, com poderes poro que o procurador possa 

mani(estarãe em seu nome em qual:per fase deste Pregão. isoladamente para o formular 

proposta lances verbais, declarar o intenção de recorrer ou renunciar ao direito de Interpor 

recursos, COM FIRMA RECONHEC.DA; ou, 
6,2) Comprovante de inscrição no Cadastra Acciona de Pessoas Juridicos • CNP.] 

133)Se empresa individual o registro comercial, devidamente registrado. 

OBSERVAÇÕES: 

se a reconhecimento de Erma for em nome da pessoa Mico o instrumento deve estar 

acompanhado do ato constitutivo do empresa (Estatele/Controlo Social), que comprove a 

leglrimidade do outorgante; 

- se o reconneclmenlo de !Irma For exis nome da pessoa JUridlea (empresa licitante), ficá 

dispensada a apresentação do ato constitutivo, ver que o cartóriojá O terá examinado e verificado 
o legitImicacre da signatário. 
- z representante deverá. obrigatoriamente. apresentar o reconhecimento de firmo em nome de 
pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, °pis, coso o outorgante rido laça mais 
pode da sociedade, a empresa será Inabilitada na Fase de "HOOP111000h. 
- COSO 0 Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
procuração (pública ou particular) ou o documento de credendomento. a faffa de qualquer urna 
delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitado na rase de 

4.2, O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedda 
de participar da tose de lances verbais, de negociação de preços, de dedoror o intenção ele 
interpor recurso, de renunciar ao alreão de interposição de recursos. enfim, de representar a 
licitante durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou "Documentação" 
este Pregão. 
4.2.1 Nesse caso, a licitante ficara excluída da etapa de lances verbais e Mantido o seu preço 
apresentado no proposta escrita, para efeilo de dl-denodem das propostas e aporoção do menor 

4.S. No momento ao credenciamento deverão ser entregues ao Pregoeiro os seguintes 
documents FORA DOS ENVELOPES' 

13.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação: 
1.32. Em se tratando de mIcroempreso - ME ou empresa de pequena pode - EPP, a comprovação 
desta condoia° será efetuada Mediante apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pelo 
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Junta Comercial Corf pune Instrução çormarva na 103. art. 8° do' Depodamento Nacional de 
Regisco ao Comércio: ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTA COMERCIAL, 

4.3,2,1, A apresentação da cemaão/deolweção referida no ',em anterio-  deverá ocorrer quando 
do credenNamerta, sob pena de não aplicação dos eleitos do Lei Complementar no 123/2002. 

4.3.2.2. A certiddo/deo woção deverá ter sido emitida neste exercício, ou seja, em 2019. sob pena 

de não aceitabilidade. 

OBSERVAÇÃO - A consuca de optante pelo Simples Nacional não substitui a ceffidao/Dedaração 
da ,unto Comercial. 

5. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DE CREDENCIAMENTO 

5.1. Na hipótese dos documentos que comprovam e regularidade da outorga de credendamento 
(estatuto, contrato social etc.), o declaração de que cumpre p:enamenle os requisitos de 
habiixacão ou qualquer outro documento reFerente â fase de credenciar-lento aue por equivoco 
eceja dentro dos envelopes de Procedo CiJ ce HabiNoção, poderão se,  retirados dos respectivos 
envelopes, pelo próprio representante, que crocederá a novo laaramento do envelope, 
5.2. No fase de credenciarnento será pe.-mil-Ido ao reoresentante da empresa [guante retirar os 
documentas necessários que porventura esteiam centra dos envelopes de proposta e/ou de 
naontação caro providenciar os cópias para complementar a documentação paro o 
oreaenciamento. devendo em seguido lacrar os referidos envelopes. 
5.3. Ci Pregoeiro podara autenticar os documentos referentes ao credenciamento, desde que lhe 
sejam apresen,ados as respectivos origroc. 
5.4 Não preciso do termo de credenciomente e/ou de procuração: o sócio gerente, a 
administrador eleito, c proprietária ou assemelcaoo, devendo estes apresentar os documentas 
previces no alínea "a" da do Xert) 9.1 oeste Edital. 

6, DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

6,1. A sessão paro recebimento e abodUra aos envelopes de proposta ae preços e documentação 
pata habTtoçõ o será púbrica, dirigido por um Pregoeiro e teorizada de acordo com o que 
orexcievq a _ei n' 10.520/2002 o Decreto nx 3.555/20w e ci Lei n°  8.666/1993, no que Couber 
iaotoo8ão sxbsid-arial. e em corNorrnidode com este Edital e seus anexos. 
6.2. Na dota e hora aproxados. constantes do preâmbulo deste Edital. antes do inicio da sessão, o 
interessado ou sou representante 1egal deverá se credenciar junta ao Pregoeiro na forma do irem 
4.1 e seguintes, 
6.3. Até a término do credenciamento ser6 permitido o ingresso de novos proponentes uma vez 
que a sessão cindo não terá se iniciado. 
6.4, Dedarado o abertura da sessão peio Pregoeiro, não mal serôo admitidos novos proponentes, 
donoo-se inicio ao re c ebim e nt o das envelopes de proposta e habifitacão apresentodoS pelos 
proponentes credenciados ou não. 
6,5. Os proponentes entregarão oo PregoeCe. em envelopes separados, a proposta de preços 
[ENVELOPE N' 1) e a documentação de habinloçõ c (ENVELOPE N 4, Momento em que, com a 
=Cura do ENVELOPE Nx I. dar-será mico ô fase de classificação. 
6.6. A indicação nos envelopes, caso esteia incampeta ou com algum erro de Iransaição, desde 
que não cause dúvida Ruamo ao sou correqdo ou rôo atrapalhe O andamento do processo, não 
será motivo para exclusga de procedimento iNtatio. 

7. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (Envelope n7  1) 

7.1 As licitantes deverão apresentar envelope lacrado tendo na pane frontal os seguintes dizeres: 
AO MUNICÍPIO DE PIUM TO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2019 PMP 

ENVELOPE No 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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(RA140 SOCIAL DA EMPRESA) 
(CNN/ME DA  EMPRESA) 
(ENDEREÇO DA  EMPRESA) 

7.2. As proposros deverão sor apresensacas em original. catiografada ou impresso Por qualquer 
ptocesso elettônico, tem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem 
co ia'; 
7,2.1. Papel fimbrada do empresa, ou identificado cem a Razão Social e camba do CNPJ (MFF, 
endereço, número de telefone e/ou raX. CEP. deVidaMenle colada COM a última folho contendo a 

rnaicução 4  assinatura do representante legal de empresa, do banco, da agência e dos 
respectivos códigos e número do conta corrente para efeito de emissão de nota de empenho e 
posterior pagamento, bem coma o indicação do nome, número dos documentos pessoais e 
qualificação Lcorgo/função ocupado) do responsfivel pela assinatura do contrato; 

7 2.1.1 a falta de data e/ou =Oca da proposta podera ser suprida pelo representante regai da 
licitante com papares para esse fim presente rg reuntept de abertura dos envelopes Proposta: 
7.2.1.2 a Feira do CNP.] e/ou endereça completo poderá, também. ser preenchida pelos dados 
constantes cor documentos apresentados centro do Envelope nt 02 - "bocumentos de 

tioblitação". 
7.2.2. Especificação do objeto de Forma clara, descrevendo detalhedcmente as carocterisficas 
tércntcat de rodes os procuras °leda:ICS, incluindo especificação. 
7.2.3, Cotação dos preços dos tens ofertados com base no "Termo de Referência" constante no 
Anexo I deste edital. 
7.2,3.1. As licitantes aoverPo indicar os preços unitárias e totais per irem, bem como a marca do 
fabricante bala vista flue as aoulsicões serão por item e não pot iole 
7.2.3,2, Nos valores propostos deverão estar inclusos todas as despesas relacionadas à execução 
do objeto, inclusive aquelas decorrentes do impostos, seguros, encargos sociais e fretes, bem carro 
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 
7.2.3.3.56 serão aceitos preços em moeda nacional. ou seja. em Real tRêt, em algarismos arábicos 
e de preferência, também por extenso. prevatecendo este último, em coso de divergência, 
desprezando-se qualquer valo' alem dos centavos: 
7.2.3.4. A cotação apresentada paro efeito de julgamento será de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe cabendo c airetto de pleitear alteração, 

7.2.4, Indicação do prazo de validade do proposta, ressonado o disposto no presente sUbitem: 
7.2,4.1. A proposta deverá ler validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da dato de 
abertura dos envelopes 'Proposta" e "Documentos de Habilitação". 

7.2.4.2. Casa este prazo não esteio expressamente indicada na P:oposta", o Mesmo será 
consideraco coma acedo pata efeito de julgamento. 
7.3. Se por motivo de força maior; a aajudicaçbo não °can-e:dentre do período de voklade da 
proposta, e cato perêsta a interesse desta Administração, poderá Ser toren adia PrOmnatrio gerai 
da validade acirro referida. Dor igual prazo, no milima. 
7.4. A apresentaçâo das propostas implicarg no prenc ocultação. por Porte do licitante das 
condições estabelecidos neste Edita., 

7,6. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

7.5,1. Contiverem cotação de opretos diversos daqueles requeridos nesta licitação. 
7.5.2. Não atendam às exigências deste Edital. 

7,6.3. Apresentar valores itrisotos ar_ de valor zero. incompativeis com os preços de mercado 
acrescidos dos respectivos cucar-aos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
procrredade da licitante, para os quais eia renuncie à parceta ou er totalidade da remuneração. 
7,5.4. Apresentar valer superiora 10% da proposro de menor preço. 
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8.00 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1_ Paro juloamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR 
ITEM. obsemados as especificações técnicas o os parâmetros minimos de idesempetio e 
qualidade e prazos máximos para o fornecimento, definidos neste edital e em seus anexos. 
8.2. Analisados os propostas serôo desclassificados os que forem eiaporadas em desacordo com 
as ternics deste Edital. 

8.3. Serão proclamados ciassificados e ainda concorrentes no cedame licita-16de. os proponentes 
cpe apresentarem as propostas com preços até 10% supedares àqueles, ou as 3 Viti melhores 
propostas conforme disposto no art. 4=, Viti e iX da Lei FP T11520/2002 para nave disputo por meio 
de lances gabais e sucessivas. de Poleies distintos e decrescentes. até a prociarracga ao 
vencedor. 

8.4. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços !aqui:, para o determinação da 
ordem de ofega dos lances serão consideradas o valor total de cada proposhiq oferecida em 
ordem crescente; 

8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados cie forma seqüencial, para 
apresentarem lances verbais, a começar peio cutor da proposta Class:ficado de muno,  preço, 
seguido dos demais. 

8.6. Somente serão aceitas lances cuiioz valores sejam inferiores ao menor va'or classificada 
apresentado. 

8.7. O Pregoeiro poderá, mai ivadamente. estabelecer limite de tempo para lances bem como o 
valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e 
expressa menção na ata ao Sessão. 

8.8. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocada pese 
oregoeir0.  implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances '¥erbais e a manutenção do Ultimo preço apresentado 
pela licitante, Para efeito de ordenação dos proPoStas 

8.9. Ci encerramento de etapa compealiva dar-se-d quando, indagados peio Pregoeiro, as 
1c-tentes auaiifitoacis não manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.10. gnolisadas as Droposgm apresentados e concluidc a etapa Oe lances verbais, a clasareação 
Pnol far-se-á pela ordem crescente das preços. 

8.10.1. Sma considerada como mae vantajosa para o Municiara de Plum TO, o proposta da 
licitante que ofertar o MENOR PREÇO POR ORM, Mmoaro e acerta 

obtido ea keine da condição !Deteria,. 

8.10. Em seguida. o Pregoeiro examinara a aceliabTlidOcie da primeiro classificada guante ao 
abjeta definida neste Edital e valor, decidindo mofivodarnente a respeita. 
8,11.0 Pregoeiro poderá negociar diretamente Com a licitante detentora da proposta de Menor 
preço, rio sentido de que seja obtido melhor preço. 

MU. No caso de não se reallzateni lances verbais, será verificada poro ere de negociação. a 
conformidade entre c proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a cotia

-la- An. I I, XVI cc XI do Decreto nq 3.555/2000, se o Menor preço estiverem desacordo como estimado 
 paia Administração Municipal de Num 10. 

8./1.2. Quando encerrada o e,apa comoefffivo. ordenadas as ofertas e examfriodes, quanto ao 
objeto e vaior aferrado a Pregoeiro vis:umbrar a possitiiiicicde de redução do votar da proposto 
classificada em primeiro luoar. 

8,11.3.5e nele ror aceita o proposta escrita de Menor preço por Item; 

8.11.4.5e a licitante detentora ao menor preço desatender as exigências hobilitatedm, 

a) Na ocorrência das situações previstas nas subitens 8.11.4 e 8.11.5, serd examinada a oferta 
seguinte e a sua aceitabilidede, procedido à habilqaoCio da licitante que tiver formuiaac a 
proposto, na ordem de classificação, e assqn sucessivamente. até o apuração de uma que atenuo 
os [and:pões deste edital. 

0.12. Após a fase de lances se a proposta melhor classificado não tiver sido ofertado por 
Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Perfe-EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP 
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aré 5% Kinn° por cento) superior à melhor proposta, estará configurada a empate previsto no art. 
64. 	da Lei Complementar rin 123/2006. 
8.12.1. Ocorrendo a empate. proceder-se-á de seguinte forma: 
512.1.1. A MIcreempresa -ME ou o Empresa de Pequena Porte-EPP mais bern classificado será 
convocado paro, no prazo de 5 [cinco] minutos ocas c encerramento dos lances apresente nova 
proposta de preço inferior àquela considerado classificada em I" lugar no cedame, sob pena dp 
preclusão da exercida do direito de desempate; 
8./212. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada na forma ao subitem anterior, 
serão convocadas as demais NIE's ou EPP's remanescentes cujos propostas esteiem dentro do :inane 
estabelecido no caouf oeste condição, na ordem clalsificatána, para o exercício da mesmo 
direito. 
8.124. Na caso ae equivalência dos valores apresentados pelas. MEN e EPP's que se encontrem no 
limite enabeleciao no cope; ousia condição, será realizado sorteio entre elos para que se 
idenrinaxe aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.13. Na hipótese do não contratação nas termos previstas na condição anterior, a objeto licitado 
será aajudicaco em fanar do proposta classificado em I lugar na elmo de lances. 
8.14. Verificado que o proporia de MENOR PREÇO atende as exigáncias Nadas neste Edital quanto 
a' "proposta' e â "hobilifoodon será c respectiva licitante declarada vencedora observada os 
disposições da Lei Complementar n° 123,12002. 
515. Se o DroPosla não For aceitável oU se o proponente não atender to &Agências do aro 
convoca*orio. a Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, are 
apuração de urna proposta que atenda ao Edital, senda o respecgvo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado a objeto Oeste Edital, 
8.15.1 Para eleito de adjudicação, a empresa vencedora obriga-se, o fornecer no prazo de 02 
(dois) dos úteis da doto oa reunião de abertura dos propostas. o PLANILHA DE READEQUAÇÃO DE 
PREÇOS auequadu aos novos valores unitários e feirais resultantes das lances f;naLS, sob pena de 
apl cooi iaode das sanções wevistas neste edital. 
B.15.2 A planilha, °e Preços deverá sei' encaminhada a Comissão Permanente de licitação da 
Prelatura Municipal Num TO. 
8.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não previsto no abjeto deste Edital e sett5 anexos. 

9. PA HABILTIAOÃO (Envelope rt 2) 

Com vistas â habilitação no presente licitação. as emoresas deverão apresentar 
envelope lacrado conta-do :a porre Frontal os seguintes dizeres: 

AO MUNICÍPIO DE NUM TO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N * 006/2019 
ENVELOPE Ns 2 -DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

(CNPJ/MF DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO DA EMPRESA) 

9.2. O Envelope ris 
 2 deverá conter os documentos referentes a habilitação bradem qualificação 

técnico, qualificação econômico financeira e regularidade fiscal e trabalhista, a seguir 
relacionados: 

Hab1111C00 Jurídica: 
ai Céduio de Identidade- 

bi Registro Comercial, no case de empresa Individual; 
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c] Estatuto ou Coniroto Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 
comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; no coso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova 
de diretaba em exercido; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pois, decreta de autor:baça°, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em, decorrência de tal investidura e paro prático de todos os 
demais otos inerentes ao. certame. 

Qualificação Técnica: 
a) As proponentes deverão apreserbor atestado(s) fornecIdors) por pessoa juddico, de direTto 
cúbito ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho das atividades pebinentes e 
compatíveis em caracterislioas, quantidades e prazos com o objeto do licitação. 

bl As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de VIgFância Sanitária atualizado, sendo 

esse 	requisito 	mínimo 	de 	qualidade 	higiênico-sanitário 	Poro 

kik:ligação/produção/comercio:ES:1=a de materiais de expediente. 

Qualificação Econômico - Financeira: 
o) Certidão negativo de falência Ou concordata expedi.= pelo Cartório Distribuidor da sede da 

pessoa jurrd;co, com data de. na máximo 60 (sessenta) dias anteSores a publicação do primeiro 
aviso desta ilcitcção, exceto se houver prazo de validade Ga= na respectiva certidão. 
lel Balanço Patrimonial da Slim° exesctio saciai, incrusrve com o Termo de Abertura e 
Encerramento, exigivel e apresentado na formo da lei, registrado na Junta Comercial do Estado do 
sede da licitante, que comprovem o boa situação finarceirc da empresa, vedado a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

o) Floro os empresas •ceadas no exercido em curso, apresentar a Fotocópia da Balança de 
Abertura, devidamente registrada ou autenlicoda. no Junta Comercial do Estado da Sede ou 
Domicilio da Cortante. 

Fr) Reguladdade Fiscal e Trabalhista: 
Comprovante de Inscrição na cadastro Nacional de Pessoas Jurídicos -CNP1 
Certidão Negafiva de Débitos para com a Fazenda Federal. emitida pela Secretaria da Receito 

Federal; 
Gerfidão Negativa de Débitos paro com a Fezenda Estadual, emitida pele Secretaria 

competente; 
Ffi Cerliodo Negativa de Débitos paro com o Fazenda Municipal. emitida pelo Secretario 
competente: 

Certidão Negativa de Débito ICND/INS5), perante a fieguridooleSocial: 
fj 

 
Certificado de Regularidade do FGTS (CIEG, peronle o Fundo Gera~ do Tempo deserv(bo; 

g) Certidão Negativa Débitos Trabalhistas 1CNOT); 
hl Alvará de Licença exercico de 2019: 
S Alvará de Vigilância Sanitário atualizado 

j) Comprovante de consulta junto ao CEIS- Cadastra Nacional de Empresas Inideneos e Suspensos. 
no Endereço Eletronico do Portal de transparência do Governo Federal 
(Onow.porfalciatronsparencia.aeobricelS): 

k)Cedideo Negativa de licitantes InIdeneos, emitida pelo Tribunal de Contas do unido-Mu; 

G Declarar:19P da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal. empregado com menos 
de ia [dezoito) anos em trabalha noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 )dezesseis} ano) ens 
qualquer trabalho. Salvo nas conaiobres de aprendiz, a poit de 14 anos. nos termos da inciso XXXIII 
do ort. st da Constituição Federa; (Modelo anexo). 
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v) Outras Declarações Noderos AnexosS: 

cl aeclaracão de que não se encontra ceder:Ida inIdenee paro Iscilar ou contratos com Àogãos 
do Administração Púdica Peceral, Estadual, Municipal e do Distrito Federal: e, inexiste falo 
superveniente ,mpeolidso de sua habilitação, em cumpdmenlo do disposto no art. 32. § 2°  da Lei ns 
8.666/93: 

lã) declgracoo de que no caso de reohnhomento da proposta a erneresa vencedora promoverá as 
adequaçães Impreterivelmente no prazo de 02 (dois) dias, em conformidade com as exigências 
legais e de acordo com as caracteridcas solicitada pelo comissão de !indaga- o, nos termos do stens 
P.: dl deste edital, para aferir valores exatos  com o Sosl item rd vencido ai na disputa de lances. 

Observação: 

co-su to ao site do Receita Federal no idem& O Pregoeira, sempre ando necessária. ef?.111. 
para certikoodo sobre a segularidode da inserção da emoreso na Cadastro Nacional de Pessoa 
JurdSca -CNP.I. em observância à Instrução sSordativa do SRF ris 200. de 13/09/2002, condmdscia, 
dndo, a autenticidoee dos demais documentes apresentados entrados pela Internet. junta 00' 
sSfes dos órgãos emissores, para fins de habistddso. 

Todos os documentos da habilitação emissaos em lingue estrangeira deverão se,  entregues 
acompanhados do tradução para lingua pdtuaçàs efetuada por Tradutor Juramentado e fambém 
devidamente consulorkados ou registrados no Cartório de Mulos e Documentos; 

docurnenros do procedência evIrang &Ira mas emitidos em linaua portuguesa, fambêm deverão 
ser opreSenSacos devidament consuldszadas ou registrados no COM000 de Titulas e Documentos; 
9,3. As certidões que não declararem expressamente o período de validade, poro os fins desta 
licitação, deverão ter sia° endisfas nos 3D itrirta) dias imediatamente anteriores à dota previsto 
poro o receb:mento dos envelopes consenso "Proposta" e "Documentos de Habilitação-, sovo 
quanto o Celiaão e/ou Declaração de enquadramento de microernpresas ME eu empreso de 
pequeno porte -EPP. 

9,4. Todos os documentos exigidas no presente instrumento canvocaldios poderão 
ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia adensicado por Sabei:lio ou Servido, do 
setor cie liai/palies aedo Administração ou publicação em &aço da imprensa oficial. Poderão ser 
apresentadas aocumends extra:dos via Internet cuja aceitação Fica concEcionado o verificação 
de sua autenticidade mediante acesso ao sito do Órgão que os expediu. 

9.5, O envelope de Habilitação que Mio lar aberto durante a licitação deverá ser retirada junto 
Comissão Permanente de Licitação. no prazo de is (cpinzek elos, a conde do dato de abeitira da 
sessão, sob pena de inutilização. 

9.6, As ME's e EPP's deverão apresentar toda a documentação exigida para o habilitação, inclusive 
os documentos =probatórios de regularidade fisco,, mesma que estes apresentem alguma restrição, 

MJ. Havendo restrição na comprovocão co regularidade fiscal das ME's e PPP's, será 055egleod
e  O prezo de 2 rdolsj dias úteis, cujo termo inicial correspanderá ao momento em que o proponente 

apresentar preço ,nleor ao menor preço asseada° na etapa de lances, prorrogáveis por iguol 
penudo, u aderia do Administração PúblSca, pare regutrização da documentação, pagamento 
OU parcelamento do débito e em,ssão de eventuais ce.daões negativas ou positivas com deito de 
certidão negativa. 

9.6.2. Poderá haver prorrogação do prazo paro a regdorizocão fiscal aesde que a interessada 
odeia-te ,ecuerimends  oevicomente fundamentada o ser dirigido ao Pregoeiro. 
9.6.3. entende-se por tempestiva a recwerimeto apresentada dentro aos 01 ¡dois? dias úteis 
inicialmente concedidos. 

94.4. A não regularização ou documentação, no prazo previsto neste item, Implicará decadência 
oc aireito econtrafação sem prejulso das sanções actSveis. 
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9.7. Se o detentor da melhor proposto desatender as exigências prealas neste Edital. será 

habilitado. e o Pregoeiro examinará as afe-tas subseqüentes e procederá à horilitaçõ o Co licitrinte 

seguinte, na ordem ae CIOSSFFICCIÇÕQ. repetinoc esse wocesimeolo, sucessivamente. se  recessos-lã. 

até apuração de uma proposta que atenda ao Ecital. cara declarar o licitante vencedor.  

9.8. Sob pena de inabilitação. lodos os documentos apresentados gora habilitação deverão estar 
MJ no prazo de validade ederrelecido ralo &age expedidor competente ou cumprir o disposta 

nos subitens acima; c, 
9.8.2 em nome da licitante. e. preferencialmente, com número ao CNN e com a endereço 

respecfivo: 
se a licitante for -nariz, todos os documentos deverão estar em nome da matriA ou 

se o licitante For o Dial. todos os documentos deverão estar em nome do 1101, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadomente. forem emitidos somente err nome do 

matdr 
9.9. Da sessão lavrar-se-à Ata Circunstanciada. na  qual serão registrados as ocorrências relevantes 

e que, ao final, será assinada pela Pregoeiro e pelos proporemes presentes. 

DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

10.1. Até 2 (dois] dias !Ate,: antes da data Nada cara recebimento dos proposted, qualquer pessoa 

poderá salcitor esclarecimentos providências ou impugnar o ad) convocatório deste Pregão. 

10.1,1, A apresentação de impugnação contra a presente Edital será processado e julgado no 
forma o nos prezes previstos no ad. 12 do Decreto n°1.555/2000, devendo dar entrada na Comissão 
Permanente de Doltação dirigindo-o ao Pregoeiro e cantor c número da Processo Interno, 

10.1.2. Acolhida a petição contra colo convocatáro, será designada nova data para a realização 

do certame 
10.1.2.1. Caso a Decisão não possua o cordão de modificar substanckdmente c formulação das 
propostas pelas empresas interessados nesta licitação, não representando. pois, uma inovação e 
sim ESCLARECIMENTO, não se lerá necessário o adiamento da abertura do sessão. 
10.1.2.2. A Decisão encontrar-se-á disponiorzada às empresas Interessados através da site oficiai 

desm Prefeitura Municipal de Pium. 
10.2. A entrem da proposta. sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Eoltal, 
implicará na plena aceitação, por pare dos interessados, aos condições nele estabelecidas. 

10.3. Dos aios praticados pelo o Pregoeiro no presente processo line:tio cabe Decurso, sendo a 
manifestação da intenção de interpb-lo encressa na nnal da sessão pública, com registro em ata 
da sintese das suas razões e contra-razões, podendo as intereSSad0Ajunlor rnernorlds no prazo de 3 

(rês) dias. 
10.4.0 recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
10.5, O acolhimento co recurso importará na invalidação apenas aos atos EnsusCedvels de 
aproveitamento. 
10.6. Se rido reconsiderar sua dec:sào o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente inrommoo. 
consideração da autoridade competn:e superior, a qual proferirá decisão definilivo antes da 
domoiogação ao procedimento. 
10.7. Os memoriais das recursos e contra-razões deverão dor entrada na Com.Issbo Permanente de 
Licitação, observado o disdplinamento do Rem 10,3. 
102. Os atos permanecerão com visto franqueado aos interessados na Comissão Permanente 
Licitação desta Preferira Municiara 

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1. inex:stindo manifestação recurscl. o Pregoeira adjudicará POR ITEM o objeta da licitação co 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito Municipal. após 
,ecech-nento do processa conclUda pelo Pregoeiro. 
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11.2. Havendo interposição de recurso. opôs o julgamento, caso o Pregoeiro não tenho se 
refratado de suo decisão, o Prefeito Munk(pal de Igurnat adjudicara e h mologarár  

procedimento Rogatório ao Rebente vencedor 

12.1. Após homologado o resultado deste Pregão., a Secreircia Municipal de Administração, 
cenvocasõ o licitante vencedora poro assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de 
06 (cinco) dias úteis, o contar da comunIcapao airravés de telefonema, FAX ou correio Mecônio°. 
sob pena de decair a d reit° ao registro de preço, sem prejubo das sanções previstas neste Edital a 

no ad. 81 da Lei rir  8.666/93. 
12.2. O praz° para assinatura da ata de regalia de meças poderá ser prorrogada uma única vez, 

cor igual perlado, quando solicitado polo licitante vencedora durante o seu transcurso, desde Que 

ocorra motiva justificado e aceiro por esta Administração. 
12.3. É SOCUITad0 ao Pregoeiro, coso o adjudcaidrio miando convocado não assinar a ata de 
registro de preço. convocar os licitantes remanescentes na atem de cassificoção. para assinei-Ia, 
apôs negociação 0[e:ilação do proposta e comprovação dos requisitas de habilitccác. 
12.4. A Ato de episoo ce Preços a ser firmada como licitante adjudicatário Madrã as condiçães 
estabelecidos neste instrumento convocatório e seus anexos. necessários fiel execução do otdeto 
desta licitação, e terá validade de 12 doze.) meses. 

DA ENTREGA DOS PRODUTOS- LOCAL E PERIODICIDADE 

13.1 - Os produtos deverão ser entregues na Prefeitorc Municipal de Num - TO, Obedecendo Os 

Sa 'dicções da Secretarias saloCartes. 

13.1.2, Havendo necessidade de adeauoções. poderá ser estabelecido um cronogramo de 

emirega dos produtos. 

13.1.3 Os materiais deverão ser entregues na 5orma aCmc descrita, na prazo de até 05 (cinco) 
dias, contados do recebimento da solicitação, caso contrário, poderá a critério dos órgOes 
participantes. promover cobrança de muita asi o rescisão do Contrato com a devido 
canceiament da Nata de bmcenho. 
13,1,4 -Semente serão acedas produtos de primeira qualidade. conforme tabela de °ipeca' caçôo 

e quantidades e registro no órgão riscdizader quando couber 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. A despesa decorrente da présente licitação correra por Conto da !uncioral progrUrnaliCa 
0003.0001.04.122.0003.2003 / 	2006 	/ 	2128 	/ 	2012 0003.0003.04.125.0004.2013 / 
0003.0003.04,125.0004.2014 / 	0003.0004.04.306.0032.2020 1 0003.0007.14.243.0000.2041 / 
0003.0007.14.243.00013.2042 / 	0003.0008.27.313.0036.2047 / 0003.0009.15.122.00.50.2048 / 
0003.0009.26.782.0041.2052 :1003.0011.23.965.0033.2065 / 0003.0017.04.122.0003.2069. 

15.00 PAGAMENTO 
15.1. Homologada a licitação. ser-digo) emitida(s) Noto(s) e Empenho(s) e/ou contrato(s) ô favor 
da(s) Aarvidcatáõajs) que, após entrega do material adjudicado deventbão) protocolizar peruca 
a Prefeitura M.uacipal. NOME, USCalligiie0jUrOS). devidamente atestado(s), sendo concedido um 
prazo de 05 MPicaõ dias poro conferência e aprovação, comado doia suais) protocoroacãMõesj, 
e serégão) pagais), drelamente na conto correme da(s) A djudicotariago no prazo de 30 (trinta) 
aios, contado do data da entregada °Meta 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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15.1.1 A detentora do ata deverá apresentar o NOTA Fiscal e fatura correspondentes aos pr dutos 
fornecidos. 
15.1.2, Somente poderão ser considerados cara fins de pagamento 09 produtos Fornecidos e 
aceitos e aprovados pelo departamento de compras do município de Pium -TO: 
15.2.0 pagamento apenas será efetivado após verificação da regularidade fiscal junto ao SIAFEM, 
ou, se for o casa. como apresentação das certidões necessárias para esse 
15.3,0 pagamento será efetuado em 301trintoi dias do após a entrega dos produtos contadas da 
dato de entrada da nota fiscal/fatura ra Diretoria de Compras. 
15.4. O CNP,' constante da Noto Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de 
Empenho e vinculado à conta corrente, 

16, DAS SANÇÕES 
16. Se a Adjudicatário dentro da prazo de validade de suo "-apoda, não refira' a Nata do 
Empenho, não assinar o ocntrato no prazo fixado pela Administração, recusar-se a enlregar 
oblela licitada, apresentar documentação falsa exigida paro o certame, ensejar o retardamento 
da execução do seu °Melo, não mantiver a proposto. falhar ou fraudar o execução do contrato, 
comportar-se de modo inidõneo eu cometer fraude fiscal, garantida o dreito prévio da ampla 
defeso, ficará impedida de licRar e contratar com a Administração e será descredenciado do 
C.P.L, cela prazo de até 05 (cinco] anos. sem pre)ázo das multas previstas no contrato ou 
instrumento equivalente e dos demais cominações legais: 
16.1. Pela ineRecuçõe tato] ou parcial das cordtcdes estabeMcidas neste Edital. a Secretaria 
Municipal de Administração de Pium poderá garantir a prévia defesa da licitante vencedora, Que 
deverá ser apresentada no prazo de OS jcincot dias úteis a contar da sua natifiCOção, °picar. sem 
prejuízo dos responsabilidades penal e civil, as seguimes sanções: 
o) ADVERTÊNCIA, por escrita, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicações aqui 

constantes; 
MULTA COmAEPSATOMO-INOENIZATORLA no percentual de 5% ¡circo por cento; calculado sabre 

o valor Co Contrata ou instrumento equivalente: 
SJSPENSÃO TEMPORÁRIA DE nARTICIPAR EM. ROTAÇÃO E IMPEDIMENTO 

DE CONtRAIAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, pela prazo de até 02 Mais/ anos: 
0) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
enquorpo perdurarem os motivos determinantes dc punição ou c'é que seja promovida o 
reabilitação. na  forma do Let perante a prôpria autoridade qAe  oPiicou a penalidade. 

16.2. No hipótese de atraso no cumotiment de a_Msciper obrigações assumidas pelo 
CONTRATADA. a esta será aplicada multe moratia ce 0.2% ¡dois décimos cor cento) sobre o velar 
da Contrato ou instrumento equivalente. por dia de atraso, limitada a 1% (um per cento' do valor 
inadimplao. 
6.3.0 valor ca mula aplicada (tanto compensatória quorPo maroMPM deverá ser recolhido no 

setor financeiro da Prefeitura Municipal de Áurr- TO. dentro do prazo de 05 jcincoj dias úteis após o 
respectiva noMMLÁLTRT 
16.4. Caso não seio paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião 
do pagamento posterior a ser efetuodo pela CONTRATANTE ou cobradoludicialmente. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 
17.1 Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) até o s- dia ál;1, apôs apresentação da Noto Fiscal, o 
aceite do Servidor Responsável pela Receb;mento, dos produtos adquiridos. 
17,2. Efetua( c pagamento •Paáj empresas vencedora(s) em 30 [trinta) dias condas apôs 
apresentação Ca Nata Fiscal co aceite do Servidor Responsovel Dele Recebimento, dos produtos 
adaalidos. 
1/.3. Rejeitar, no todo ou em parte. o material que o empresa vencedora entregar fora das 
especticações do Edital. 
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17.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham aser solicitados pel contratada 
através da suo CPI.- Comissão Permanente de Licitocão. 

113. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

17.1. Efetuar a entrega do notarial de acordo coma Item !3 deste edital_ 

i7.2. Efetuar c entrega do material de acordo com o especificação e demais condiçPes 
estipuladas nette edital e no Termo oe Referência 

17.3. Assumir o responsabilidade pelos encargos fiscais e comercieis resultante da adjudicação 
desta /dicção. 

17.4. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos adquiridos pelo Município de Pium 

DAS DISPOSIÇÕES PINAIS 

19.1. A participação nesta I ciaçPo km:ice em pana aceitação dos termos,  e condiçãeS deste 
editai e seus cneos. bem como das normas admiratrativas vigentes. 

19.2. (0. licitante vencedor fico obrigado a aceitar nos mesmas condiOes Contratuats. os 
acréscimos ou supressões que se 'Derem necessarlo, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
total do preço registado. 
19.3. É vedado a dt-  lização ae quatquer elemento critério o,: fator sigilosa subjetiva ou reservado 
que 00:5o, atrida que indiretamente, elidir o principio da igualdodo entre os licitantes. 

17.4.0 Pregoam podará. no interesse da Secretaria Municipal de Administração de Pium. relevar 
omissões Duramente formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não 
comprometam a lisura e o caráter competitivo aa licitação. 

19.5. As muitas e outras sanções somente °adote° ser retevadas pela Secretaria Municipal de 
Acmaistracão de Pium nos casos de força maior, que deverão ser devidamente comprovados e 
paro os quais não tenha dado cousa a 1:cilonfe vencedor. 
19.6. Não serão aceitas propostas remetidas v-ct Correio tax ou e-mail. 
192. Ocaaendo a decretação de feriado au quolque-  fato superveniente que impeço o realização 
do certame na dota marcado, tocas as datas constantes deale Edital serão transferidos. 
ourometicamente, para o primeiro aio üffi ou de expediente nadnal subseaCentes abs ora tittadot 
19.8. São cortes integrantes desTe Edital: 
Anexo I - Temia de Refetência; 

Anexoll- Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo III - Modelo de declaração para formular propostas, lances verbais e praticar todos as 
demais atos ineremes ao cerlame. •OleclenCiamen'ojr 
Anexo IV • Declaração que Cumpre Plenamente os ReQuisitOs ae HabRitaçõo; 

Anexo V - Declaração que rôo possui. em seu cuadro de pessoal, empregado com menos de 18 
(dezoito) anos em ti-acata nottano nos termos do 'nciso XXXIJI do ad_ 7. da Constituição Federal; 
Anexo VI - Declaração de que; não se encontra decaraea /nide nea para licitar ou contratar com 
órgãos da Adtninstroção PObtica Federal, Estadual, Municipal a do DiSfrito Federal; 

Anexo VII - Declaração de que: no caso de redinhornento da proposta a empresa venceclota 
promoverá os adequações ImpreterIvelmenf e no prazo de 02 (dois) dias. 
Anexo VIII - Modelo de Proposta: 
ANEXO IX - Mm. !ta ao Comuto; 

19,9. A Sectatotta Municipal de AdministrOção ao Para reserva-se o direito de 
revogar  total ou 

parciaimente a presente licitação. ,endo em vista o Interesse público, ou ainda anulara por 
lega:bonde de oficio ou mediante provocação ae terceiros. nos Irmos do ait 49 do Lei 8,666/93, 
não cosendo os licitantes o atreito de inden:zação, fessa!vado o d;:posro no parágrafo única do 
ar,  59 do c-loda lei. 
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1710.0 Pregoeiro dirimirá as dúvidas que sculte este Pregão desde que argüidas até G2 pdois) dias 
úteis an,es da data fixada para abertura da sessão do certame no endereço Indicado no 
preâmbulo ateste Edital, peso teretone p53) 336B-1228. no horário das Ca: PO às 11h: Doe dos 1411:0D 
às 17h:00 horas e pelo e-mail cornissoodelidtacoocpl@arnall.com. 
11.11. 05 casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo o Pregoeiro, de acordo com o que reza a 
Lei n°10.520/2002, o Decreto n°3.555/2000, e, subsidiaCarnenre. a Lei n° 8.666/1993. 
17.12. É competente o Paro da Comarca de Pium- TO  Para dirimir quaisquer ifflio, oriundos da 
presente rieriOg 

Antônio AllguSIO P. Braga 
Reg cepo 
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ANEXO I 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N5  006/2019-PMC. 

TERMO DE REFERENCIA 

JUSTIFICATIVA1 A presente aqU1S1V3o visa o Fornecimento de Moteria1s de Expediente para a 

desenvolv.mento dos atividades de Prefeitura Municipal de Pium 	TO. •necessários ao 

desenvolvimento da rotina administrativo do poder pitlieo. visando atender aa demandas de 

PoPula ç ao. 

2. 	OBJETIVO: O presente termo visa Registro de preços para futuro e eventual 0333,133C3321 de 

materiais de expedienre para mancterção aos alv1daaes da prefeitura rnun1C1p01 de P1Um - TC, 

pelo perioao de 12 idozel meses. 

RELAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS' 

.11313 ' DescrITfio dos`Produlos 991 	rif Volor  do 

una 
ai Aqanda 	 linld 25 R$ sr,•:o 33 77500 

02 Apitado orb.3o ao hileool de Lu-poPrafsslonal, f01)110000 em 
Oláslica na cor "reta. 00 cprox1inadernerile 3 cm. "Com Cordão" 

unid. TO 13523.30 ' R.5233.30 

03 	Apalludor com deposita Unid 15 U26,5 
09 HonTonte de Ai0odõo N O Rolos 711747 R1539.10 

os 31000 a! Recado AlltOCIPS:VO•385 5 mrm naco com loa talhas coco dl'Id. 40 69,30 
06 B vca p 	CCOCIC AU 	!lesivo 76x102mrn nean coni 100 tolhas cada Unia- C 4480 R$]v2.00 
07 Noco Recibo Comercial com canhoto 50 55peqJ no unia. 20 8$1.8/ R$3 	.00 
08 Eramacha N.  40 1-1 .̀  40 en 0/10 unidade, Caixa la 851430 1403 
09 Caderno Erorhura Capa ouro 48 folhos 1 unrd 100 7 Rs44Z03 

0 H1 Caderno 3110C3-19 Copo Duro 93 Falhas. 1n1d. 330 

3 3.17  

.40 

R31.980.CO 

74 

2$670.110 

11 Cade.ro de. Ponto tom.: II 5mnrr3rinm n.d. 20 

12 Coderio de Protocolo de Correspon 	x 	m c./ 104.1is Unld 5D 

13 Caixa correspondência palies13ena tripra orlloolove 	u ,e urid 4o 5555,77  
14 Cascuiadora de bc.133 (boUsolar/13 di01 

s 519.90 	—I 
15 Caneta esferogn33313 1.0mm cr,stol azul 83820 CX 50 UN Caixa so —  

-anota esrerogrdlIca 1,033rn cristal preto 835205 C350 UM Caixa 
17 Cancro esterrÕticu1 Omni cristal vorrne.ha 833.305 CX 50 UM. Caixa 8 P$46.00 55350.00 
TB Canelo marca texto 06 cores p.3 e 	lin oodes Co3c 30 8514.00 R540.00 
19 .3.113.3 nquelado, rornanho 210. mwerlol meta. tolamenlo onli,  

ferrugem . Cx, a!] CO unidades /pequeno]. 
caixa 20 052.55 135.51.00 
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Cl;20 	os no u•-..ado. tamonno 3/3. ma leria: metal, tra9;rnentoCri& 
f crr9qem . Crt c/ 100 unidanes • 

Calxo 20 R$4,53 	I *90.6 

21 an o 	ma ena metal, tratamento anl9ferru9em -.O, 11 qLeloclo..arn 	.. 
. Cx c/50 unkictles Nelik.). 

Caixa 20 R$2,55 R$51.00  

2 colo branca 1109 Ur'ld, *1.00 
 

30 R 

23 Cola branca 

24 Caiaco!orldo 2.39r cipriler <X com 6 cores 02923 87 *27,40  

o em Ala 5mn6rn folho U nid, R$54  1 50 50 R1.10.83 , 

28 rre•o liGuldo 18m1 Co 	w und. 

Envelope Material Papel o 	GramaFura 7521/m°  tamanho 

26c9r9936, curo 

COIXO 60 R6.6/ R6.5.203.20 

28 ErNeJape Maieliol Papel Cd Sel. Gramo, rq 753/n1Tamanho 
17c9.9a5.ouro. 

Caixa 60 *8 R$2. 919 80 

29 EnVelOp0 Material Papel 0695ct. Gle0Mallle O 7.59IM tamanho 
24cmx.34, Corei: ouro. bronco e porco. 

CaiÃo 60 *80,0380.03 R$400,CO 

30 Envelope saco krall natural 75g 22?x324 MI 2 5541 C% 102 IN Caba *48,67  *2.336,16 

31 Est9e:e largo plÓ'stico Unia 	90  

32 6.099 escolar und. 40 R$12,00  

33 Piqueta em farmulõifo coniln 	28574 ohn 50 R$210,29 R$10,500.00 

34 Extrata- de GRIMPO Jrld 40 19$.602 R 

35 Fita adesisa rnulhu 	nT rrxçsom bronco 747 U iid. 30 *3,70 1 900  

36 n adava pp 4Smm x4 5 m PT 1 LIM lin.., 200 

37 Fila crepe 4ammx 	 Uris. 3D 

38 166 adeotxa dupla face 1 2rrimx2om 	 Lha. 30 99.6.10 

9 -Ao Mc919co trn Abro De Wdro 1,5 M 	 unld. $240.00 

40 >olha em EVA 6006,100629.9n 6orklosP1 10191.9 	 racole 50 $875,00 

41 Giz de Coro, cor Azul 92 unld Caixa 30 ,87 R$11 	,ID 

92 Ggornpeador de mesa 26/6 201i 0-200 Jn1d. 50 *2 

90 

*1.46650 

R$147,00 
43 Grampo p/grampeador 2616 	 Ca90 30 

44 Jogo de bingo 75 bolas grandes n9  03 ling 02 995104.00 	I R9312.60 

45 	Lápiso prcta come evaluiian 84 	Blc PT 72 UN Caixa .,10 RISSIa 

R50,67 *2.533,50 
46 Liga elàsra poro dinheiro ato. com  19g Ft. 50 

47 Lixra Ala c/ 50 .olhas inrc 

/cio 

Unlel 

50. 

50 

120 

*7.40 

R611.40 

9$3,77 

*370.00  

45 Livro Ai a de .0.0 Folhos 

medalha de 	lugar ouro - iliõme6o cio Medalha: .45rnm: fundida o,,,  
ngo melúria.: de inmok (zinca, alumínio, r9099.990  e cobre: vem com 
fita. 'orguro: 	15 mm de 82cm oe cornp,Imenro 

R 

R5377.00 49 
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50 Medarlia der lugar prata - dárneuro da Medalha: 45mm: fundida em 
liga ruelálica de Earnak 'zinco. oluminlo, magnesio e cobre) uem com 
Fito, largura-  15 mm de 90cm de comprimento. 

OU 7)510 

51 Medalha de 3°  lugar bronze -dametra da Medalha. 45mm. Fundida 
em NO Metálica de Zamat idnaa. alumiai°, magnéalo e cobre) vem 
com P0, largura: 15 mm de Baco, de comprimento, 

11991. 100 $3,77 Ri37740 

52 Papei cartono com i03 tolhas pct 05 R$43.33 R$21.5 

53 Pape: M.lniR 11 	cm ZSgr A4 Caixa c / ID Resma de SM Falhas Caixa a R$268.00 R$53,6030D 

Resma 
Papa: Mu :h Oficio 2 759 c/ 500 fis 

ia R555.33 R$553.30 

55 Pasta 6/2 lombo -ago. ReVOStICO externamente ern pallorapilono com 
carbono e inreenamenie com calâo Mecanismo de alia pearão 
Cantoneiras internes de proleçâo. Etiqueta dupla face e Poda 
cduueta ransparente no lombo, etiqueta dup`a fuce na lombada e 
perta Etiqueres IranSparenie na lombo. cor: Nela. Tamanho . 
Vela med.:34,5928.5C 3 em 

Und. 

56 Pasta AIOLIVO modo 250s l3Ox3Samm urgi 70 

57 	Pada em L 64 n Er 0,87 *87.00 

55 Pada c/elõ9 podo 	235 azul 602 PI 1 UN Un 

59 Posl a c/el.:19.9°ra. 9355245950 arteluslve transp. A SUE% U nid. I53 R$ R$540. 

60 Pasto sonfoneda k,alt o icia 	preta unid. 

.61 Rouba arquiva suspensa Ural I Completa 23,5x4 1 am und. MC R$2,47 *247,00 

Parta sarrlaraaa Ultra de A a Z c/19 dMses Unid. 30 Rj32,67 R5980, I G 

63 odor cie papel 02 turOS Iu/25 til 0-235 unkl 0.90 R$560.00 

69 Redundar de pape- c12 Furos P/60 Eis Unld, T4 99.60 *1.394.40 

65 Filtrar Media Alcalina R$34S.50  

66 Pitas Pequenas Aicahntas a R$6.3 16.50 

67 	Pircel alombo prelo Ou azul 	Cu 	2 Ur/d. Ca' 13644.50 0,00 

68 Régua de plóstico 30 cm Und, 40 *0.06 *51.60  

65 Tesoura Grande uso geral 8 Polegada Unid, 30 R$l0C *390W  

70 unia plCorrnto e piaulcuenrintodo 90m1 pieto C% 3 Un 

Unta para pincel AtórnIco. cores Azul. Preta. Verde e VErrneillOCX 
1291 

Ca kC! 

72 Trofeu ern geral 30 0 

73 1 ratéul ouro ao Mérito l° 2°  50 R 
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74 	Cepas aura encadernação frenle e verso PC IS IM RST .O54.5 

75 Colo em Poste° 40g enid 51:0 R$9,77 R$977 00 

zuf Regue transparente30cm Unld PEOU SS2 MO OS 

77 ceie suspensa Unia 7.0D fl$2,13 MAMOU 

VALOR TOTAL ESTIMADO : 134.3301 (Cento e 'finto e quatro mil rezenos e Mela e q cifro mil reais e 

cinquenta e Um centavos). 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1 A Contrataçãe, consunstanciada no presente Processa obedecere às CondleCes estialuidas 

neste Edital e regesea pelo legisloçôo opilcével â espécie, em especial pela LeT Federal re 

10 520/2002, peio Decreto ai  3.5554000. e subsidiariamente pelo Lei Federal re 8.666/1993. 

observadas as alterações posienores Infrodmidas nos referidos diplomes legais. 

DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

5.1. As eSpeCifiCCEÇõeS são az constantes deste Termo. 

5.2. Entregar os produtos conforme saucitações CO Departamento de Compras de FIUM- 10 e nas 

Meeis por este Indicado, tendo a proponente o prazo mexi= de 05 icfnao) dias, a contar do 

recebimento da solicitação, caro entregar os produtos solicitados. 

5.3 -Só será aceito a fornecimento dos produtos que os especiffracies mínimas exigidos °buirei 

idernificaceo do PraGUTO: 

eMbalageM original e intacto. 

dato ce fabricação. 

• 

 

data de vOldade, 

f peso IVT.leo, 

NLMWO da Lote. 

Nerle do fabricante. 

Registro no órgão fiscalizedor quondo couber 

6. DA QUALIFICAÇÃO 1ÉCNICA 
5.1. As proponentes deverão apresentar alestadoIsj fornecidos] por pessoa juridica, de direito 

público ou privado, comprovando a opfidee para o desempenha de atividade pedinente e 

compatível em carecterisicas, quantidades e prazos com o abjeta da liclitaçb0. 

7 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 037E10 DESTA LICITAÇAO 
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7.1 Os produtos/materiais objeto dosre pregão deverão ser entregues COPfOrMe,  SOki ação do 
Departamento de Compras de Pium - TO com todas os despesas r [Ativas a entrega usteadaS 
pelo contratado 

8. DA APROVAÇÃO DOS PRODUTOS 

Cs rnoteEais deverão ser devidamente atestado pelo servidor responsável. indiCacro pela 

Secretaria Municipot oe Administração. 

09, DO PAGAMENTO 

9.1. A CONTRATADA deverá apresentar o NOTA Escol correspondente aos objetOs fornecidos. 

9E1.1. somente poderão ser conSidenad03, paro fins de pagamento, os produtos aceitas ou 
°provados ceio CONTRATANTE. 

9.3.0 pagamento será efetuado até o 30 (trinta) dias, a partir da "Atestei!  da Nota Fiscal ou recibo 

por Servidor da Secretario Municipal de Administração, e mediante• depósito bancário em conta 
emente aa CONTRATADA. 

0.4. O CNPJ constante do Nata Fiscal ou recibo deverá ser o mesmo indicado no proposta e Nota 

de Empenho e vinculado à conte corrente. 

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.I A Ata de Registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Os produtos deverão ser entrecuos na Sede da Prefeitura Municipal de Pium - Toque.serão 
responsáveis pela car terência dos materiais no ata do recebimento, que informarão Sec. De 

Administração eventuais fneonsisiências. 

12.2. As despesas com transporte. Fretes, befn como, qualquer outra relacionada 21 entrega cio 

produto, é de tarar responsabilidade da proponente.  

12.3. Os entregadores deverão estar deviaomente identificados com o nome do empresa. 

uniformizados, com ndbItos de higiene satistatârtos, conforme boas práticas cis 

torrificação/produção, possuindo boa conduto e relacionamento no local de entrega. 

12.5. Caso soja detectado alguma falha no fornecimento, que esteio em desconformidade com o 

contrato, a contratada deverá efetuar a troco satisfatoriamente no prazo máximo doo] furn1 dia 

03. más a nerificação, sem prejuízo das sanções prevEtai. 

IRÁ. A contratado deverá emitir relatório tilmestrpl de venda dos materiais, o qual deverá ser 

enca.minhado o Secretaria Municipal de Administração. 

12.7 Comunicar ao Município de Pium no prazo máximo do 05 (cinco] dias que antecedem O 

prazo de vencimento da enueocr. os =Evos Que impossibilite o seu cumprimento conforme 
discriminação prevista no Edital; 

I 2.8 Demais Obrigações em COnfOrMÉCIdde COM a Ler8.656/93 e demais legislações pedlnenteS. 
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1209 Dor plena garantia e qualidade dos materiais odauirldes. imputando-lhe os ônus decorrentes 

do cobertura dos prejuizos pela entrega dos mei:Dosem desconformidade com o esoeciticado no 

Edital, caso não56;a possivel à troco, tudo o encargOda cOntrotado5 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Efetua-  os pagamentos :5 CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato: 

13.2. Rejeitar os produtos :lhe não sctirfazerem aos pacirries exigidos nas especiff cações e 

recomendações da contrOtanter 

13.3. Fornecer todos os elementos básicas e dados complementares ei execução dos serviços ora 

licitados: 

13.4. Notificar a contratada, por esimita, de quaisquer IrtegularidocieS que VerEhOM O ocorrecem 

Função da prestação dos serv1ços. 

13.5. Cumptir e fazer cumprir a disfo nps clOusulas deste Terrno de Referência. 

14 ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES: 

141. No Nepal-lamento de Compras, situada na sede da Prefeitura Municipal de Pium -TO. 

15_ FONTE DE RECURSOS 
15.1. A despesa decorrente da presente licffoçãb correrá par conto da funcional programâtica 

0003.0001.04.122.0003.2003 / 2006 / 2126 / 2012 / 00032003.04.125.0004.2013 / 

0003.0003.04.125.0004.2014 / 0003.0004.04.406.00322020 / 0003.0007.14243.00082041 / 

00032007.14.243.0008.2042 / 0003.0008.27.813.0036.2047 / 0003.0009.15.122.00502048 / 

00020009.26.762.0041.2052 / 0003.0011.23365.00382065 / 0003.0017.04.122.00032069 elementos 

de despesa 3.3.90.30. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

16.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita 

Incondicional. irrevoggvel e irretratável dos seus termos, regras e condições. Nas preços já estila 

inclusas tocas as despesas tais corno: despesa com funcionânos. materiais, Utilizados. Impostos. 

transcorres. Taxes ou outros, 

num -TO. mocxxxxsix de 2019 

PAULO CEZA DIAS VICENTE 

Secretario Municipal de AdmInistração de Num -TO 
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ANEXO" 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO N 006/2019 IMP 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 00612019 

NUMERO DO PROCESSO 304/2019 

VALIDADE 

O MUNICÍPIO DE NUM - TO, pessoa jurídica de d feita púbica inferno, cem sede na Av: DlOgerieS do 

Brita 11° 01, Setor Alo da Boa visto município de PIUM - TO, CNP.) 1NAFf M 01.189.497/X01-09 

representada per sua seu Prefeito Municipal. a Sr. XXXXXXXXX, brasileira, portadora do RO. 
xXXXXXX, e co CCP :249 n XXXXXXXXX. corovante denominada ORGÃO GERENCIADOR, resolvei 

Repoisar as preços para futuros e eventuois aquisições o seguir relacionadas, proveniente da sessâo 

público de fu•gememo de propostos do Pregão 512P, no forma presencial. n.°  006/2019, sucedfda 

em .4034/2019, eis XXhOO(Olin. 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

A presente Ato decorre ao Homologação do S3, XXXXXXXXXX, Prefeito do Município de Pium - 
TO. constantes nos autos do processo acima citado. ria formo da Lei M 10.520. de 17 de Julho de 
2002 Leis Complementares M 123. de 14 de dezembro de 2006, Lei 147 de 07 de agasto de 2014 e 
Lei 8.666. do 21 de lanha de 1993 (incluese em iodos as a:len:sabei promovidos, no que couber). 

DOS CONTEMPLADOS 

PORNECEDO CNP.) ITENS 

CONTEMPLADOS 

VAI.. 
REGISTRADO R$ 

%XXX% 	 XXX% %XXX% XXXX 

3.OBJETO: 

Cansdtul objeta deCes Ata o Registro de Preços pesa Mira e evemuol aquisiçõo de maternos de 
expediente para manutencào dos afinidades do oFeffiltUra municipal Ca Pium - TO piela período 

de 	12 [doze) meses conforme Termo Oe Referênc o elaborado pela secrelana soliciff [int e e Edito( 

de processo inferno n ° 004/2019 

3.1 DAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E VALORES REGISTRADOS, 

Lote XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXV-YXXX 

12 MESES 
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IIEM 	Descrição dos procidos 	UN alo lota 

As partes signatárias da presente Ata acordam, de maneira expressa, que Iodas a despesas 
geradas com o fornecimento dos produtos objeto desta ata serão de Inferi% responsabilidade da 
fornecedor registrado Incl VSIVe as eiletigoofies preaden danas e trabalhistas 

4. VALIDADE E REAJUSTAMENTO 

A presente Ata de Registra de Preços terá a validade de 12 doze) meses. contados o partir de suo 

assinatura. 

Poderá a Administração, mesmo comprovado à ocorrência mencionada no parágrafo anterior. 
optar por cancelar o Ata e providenciá-la em outro procedimento IICITOf árla 

Fica facultada o Administração firmar as contrafações que poderão advir. pela Ato de Registro de 
Preços, podendo ser adquIddo o mesma objeto oro registrado, por outras meios previstos 

legalmente. 

Os preços serão fixos e ideabothveis, salva mudanças nas medidas econômicas do Governo 

Federal. 

Ocorrendo desequilibra econamico-financeiro do futuro contrato, em lace dos ciumentos de custe 
que não possam. por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, 
as parles de comum acordo, com base no %tico 65, il itã da lei de Licitações 'Lei Federal n°  

8.666° 93) buscarão urna solução paro a Questão. Durante os negocrações. a empresa contratada 

era hipotese alguma poderá paralisar o rornecrmento de produtos. 

Caso evidenciado que o valor registrada em Ata tornou- se superior ao protrcado no mercado será 
convocado o classificado em primeiro lugar, poro negociações, e sendo esta frustrada, 
convocaram-se os remanescentes pelo ordem de classiacoção para assim o fole-lo. 

Nos casos era que se comprovar que o valor registrada em Ata tomar -se inferior ao praticado no 
mercado, e o vencedor classificado em primeiro lugar declarara impossibilidade de fornecimento 
nos preços registrados. este será liberado do compromisso, sem aplIcadies de penalidades. sendo 
os demais remanescentes convocados, em ordem de classificação poro assim o. faze-lo. 

5. DAS PENALIDADES 

Sem prejulzo da cabrona° de perdas e danos, os vencedoras. poderão se sujeitar as penalidades 

seguintes: 

- multa de 10% [adi por cento) do valor global do contrato, no cosa de inexecução total do 

brigação; 
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multa de 10% (dez por cento do valor correspondente â parle contratual não cumprida, no 
caso de inexecuçãO pardal aa obrigação; 

.c) muita de an Itres décimos por cento] por da. no caso de inexecução diária do objeto deste 
contras>. até a máximo de 30 Ilrintc) dias, a porta dos quais será considerada descumprirnerdo 
pardel da Obrigação, conforme alinea anterior 

suspensão temporária do direito de licitar e Impecirnento de contratar com o Município de 
Pium TO. pelo prazo que for Ilixdoo pela Administração em fsnção do na lureza e da gravidade da 
falta cornef da conforme revisto nos termos do Miga P da Lei 10.520/02. e Leis subsidieslias; 

ej - declaração de Inklane1dode para licitar ou contratar com a Administração Fabrica, 
Considerando, para ¡anta reGcidáncias de 'alias, suo natureza e gravidade. 

A aplicação ae quaisquer aos penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo. 
devidamente autuado, e que ossegure o condadliddo e a ampla defesa. conforme os preceitos 
legais es Lei A666/93, 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As cespesas com o presente aousição corsesão o cerdo co Secretaria Mune pal de Adrrinistrcçã 
d-  Gr nos regentes dota, s osçarsen'arsos cersiasascs, no plio etosalw dodo 

UNIDADE SOLICITANTE 	 FUNC. PROC.. 

SECRETA GA mu MOFA. DE 
	

00032001.04.122.00032003 / 2006 / 
ADMIliISTRAÇÁO 
	

2121 /2012/ 
0003.0003.04.1252004.2013 / 
000320.03.04.12520042014 / 
0003.0004.04.606.0032.2020 / 
0003.0007.14.243.0008.2041 / 
0003.0007.14.243.0008.2042 / 
0003.0003.27.8120036.2047 / 
00032009i 5.112.0060.2048 / 
0003.0009.26.782.0041.2052 / 
0003.0011.22965.00301065 / 
0003.0017.04.122.0003.2069 

VALOR E PAGAMENTO 

Pelas aquisições dos produtos a CONTRATANTE pagara â CONTRATADA os preços constanles rOs 
preços redrados nesta SOO salvo alterações conforme rot ficações'nseridaz em reajustamentos 

Fica expressamente estabelecido que os preços contratados Incluam todos Cs custos diretos e 
Indiretos para a completa execução ao avençado. 

Os pagamentos cedidos ao I zrante senão efessados em MOCCIO corrente nacional, e de acordo 
Com as quantidades alquisdas 
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Os pagamen-os deverão sor efetuados no prazo de até 30 Arida) das da data da entrada das 
notas fiscais do Protocolo da Seg. Municipal de Adrnindraçdo, apôs as mesmas serem conferidas e 

atestadas pelo resoonsavel. 

B. DO LOCAL DO PRAZO DA ENTREGA 

Os produtos deverão ser entregues nos quantitativos e locais solicitados pelo Prefeitura Munrcrpal 

dePrum/TO. 

Os produtos deverão ser entregues obedecendo a perod cidade estabelecido pelo Secretaria' 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

É permitida a delusão rega ata de qualquer Órgão da AdMirliStraÇa0 Publica que apresentar 
pedido ce inc dôo judo o Comissão Permanente ao L:CI'ClÇa0 da Prefeitura Municipal de Pium - 
TO onde houve' autorização formal da licitante em otendeile, nas mesmas condições nela 

estabelecidos 

TRIBUTOS 

São de inteiro responsobTdcde dc dele-tora cá ate os ônus trIbulános e encdrgos sociors 
resultantes deste ata inclusive 35 decorrentes da Tereis ação Trabalhista e da PrevIdénera Social 

Em coso algum a Fretei ura Municipal de Pium pagara indenização à detentora da ata por 
encargos resultantes da Legislação Trabalhista e do PreVIdériC a Soda( oriundo de Controlo entre O 

mesma e seus empregados 

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Garantir a entrega dos produtos em conformidade com as soircliaçders da Secretária de 

Administração, que será responsável pela conferinera dos produtos na ata do recebimento 

As despesas com fransoode, fretes, bem como qualquer outra relacionada à entrego da produto, 

e de total responsabilidade da proponente 

Todos os materiais deverão ser transportados em caminhão especifico para esse fim devendo ser 

orevramenie nidenriadas e ndo conter qualquer substancia que possa acarretar lesão Mica, 

quimica ou /garridice aos materiais 

Os entregadores deverão estar devidamente identificados com n o nome da empresa. 

uniformizados, com hábitos de higiene satisfatórios, eOrifOrMe boas pratreas de 

fabricação/produção, possuinco boa conduta e relacionamento na locar ee entrega. 

Coso seja detectado alguma falha no fornedmento, que esteja em desconformidade com o 

contrato, o contrai-coa devera efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de AI urnj dia 

étlr. ardas a notificação, sem prejubo das sanções previstos. 
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A contratada oevera erviár relataria Feles-sal de venda dos materiais qual deverá ser 

encarninhaao Secretaria mun.:pai de Aom nistração 

Comunicar ao MunIciplo de Pium no prazo meximo de Cá rancol dás que antecedem o prazo de 

Veharvienta da entrega, os motrvos que impossibi° e o se.) cumprimento, conforme discriminação 

prevista no Ed tal 

Demais obrigações em conformidade cern a Lei 666/93 e demais legislaçdes perlinentes. 

Dar plena garanLa e Qualidade dos materiais adquiridos, Imputando-lhe os anus decorrentes da 

cobertura das prepáos pela entrega das mesmos em deSconfonnidade Com o especificado no 
Edital, caso nõo seta cossivel à troca, tudo a encargo do contratado 

A detentora da ata deverá manter-se:durante Ioda a execução deste instrumento em 

cOrwatibilidade com as ocrigacões por ele assumidas, bem como com as condições de 

habitação e qualificação exigidos no kitccâo 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Efetuar os pagaments o CONTRATADA, na forma estabelecido do edital e na controto: 

Refeitos os crodutes que não satisfazerem aos •padrões exigidas nas especutuçàes .e 

recomendações ao corlratarte: 

Fornecer !odes os eldTderdOS básicos e dados complementares s5 execução doi Serviços ara 

licitodoR 

Notificar a contratado, por escrito. de quaisquer irregularidades que venham a Gemer, em função 

do prestação dos SeNiÇOs. 

cumprir e fazer cumprir o disposto nos cláusulas deste Tento de Referência. 

13, FORO 

Fora dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente contrato, escoem as caies o Foro da 
Comarca decium - TO, com renúncia expressa o quelques curso per mais privilegiado que seja. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Redes-se-ó a presente Ato de Registro do Preços, no que for omissos, pelas disposições constantes 
Lei rá 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal ligado ao tema, leis Complementares n°  
121 ae 14 de dezembro de 2006, Lei 147 de 07 de agosto de 2014, com aplicação subsidiária da Lei 
nuO.666/93, bem como as prem:ssos eitodas no processa 006/2019. 

PREFEITURA MUNICPAL DE PIUM. Estado da -ocantirs. aos soá dias do mês de xrvx da ano de Fusos. 

VALDEMIR BARROS DE OLIVEIRA 
Prefeito 

XXXXX 

Empresa 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FORMULAR PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E PRATICAR IODOS 05 
DEMAIS ATOS INERENTES AO CERTAME. (GREDENGIAMEN101 

Atreves da presente, credenciamos o ¡caMaxxxxxxx portador Or) da Cédula de 
Identidade ns xameaxaxxxxxxx, o participar do licitação instaurada pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO DE PIUM - TO, no modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Ns  006/2019. no 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAI, outorgando-lhe plenos poderes paro pronunciar-se em 
nomeda empresa: XXXXY.XXXXXXXXXX. CNP.1 XXXXXXXXX bem como formular propostas. lances 
verbais e praticar todos os demais atos Inerentes ao certame. 

Eium/TO em xx de xxxxxxxxxx de 2019 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Â.1 /4  
Comissão Permanente de Licitação 
Secretaeo Municipal de Admalistração de Pium- TO 
Av. Didgenes de Brita, ne Cl setor Alto do Pau Vista 
Pium - TO. 

Pregão Presencial SP o° 006/2019 P C  
OBJETO: Registro de Preços paro f utura e eventual agulslçais de materiais de expediente para 
Manutenção das atividades do prefeitura munteipal de num s TO, pelo período de 12 (doze) meses 

A 	empresa 	inseto 	nõ 

CNPJ 
	 core 	 sede 

por ntermedio de seu representante legal 0)0) Sr 
	  portador loj da Carteira de 

alentiaade n° 	  e da CPF n°.   DECLARA, em 

cumprimente da prev.do no inciso Sal da arr. er  do Lei n°10.520/2002, de 17 de julho de 1002. para 

fru do Pregão r.esernipleRP rir  xxx/2019, que cumpre plenamente os requisitas de habraçoo 

exiardos do Edital do Pregara SM egsigsáre- 

	 de 2019. 

Assinatura e Carimbo ao CNP: 

Obs: Esta declaração devera ser entregue ao Pregoeiro, após o credenCiqmento. antes e 

separcdemen1 e dos envelopes exigrdos nesta Icitaçõe. 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI IV 8.666/93 E ART. O°. 
INCISO XXXIII DA CF. 

À empresa gagssroucxxxxxxi 	inscrita 	no 	CNPJ 	sob 	o 	iggraxxXXxiovaxor. 
xxxxxxxxxxsourxxxxxxxxxxxi000rxxxxxxx. por intermédio do seu representante legal piai ara) 

podadoria) do Carteira de Identidade rir xxxios000s0000ax.sxv e CPF n° 
uma DECLARA paio fins do disposta no inciso V. do art. 27. da Lei 8.666/93, 

acrescido peia Lei 9.854/99, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou Insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 

roxxxxioçoiroasixiii000s  em icri de xxxxxhairasi de 2019 
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ANEXO  VI 
MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 32, § r DA LEI Ns 8.666/93 

A empreso: xotcccoxr,x .inscrlta no CNPJ sob o nexebxxxxsexxxxsooss000m declara 'sob os perle --

da lei, para Uns do disposta no ort. 32,§2°  da Lei rb 8.666/93, por Intermédio do seu 
representonle legal abalso assinoco, para Fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL SRP N°  

006/1019 do Secretaria Municipal de Administração de ?Surre TO que: 

- não nos encontramos declarada inidenea para licitar ou co t ata cm drg Fo d 

Administração Público Federal, Estadual Municipal e do Distelo Federal 
inesasle fala supervenienteimpedrhvo de howitação 

JOLI 

 

soommexxxxxxxxxxx em et de xxxxxxxxxx de.2019. 

 

 

Empresa xxesexxxxxxx 

Cnallbow°Fm 

  



   

ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE REALINHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

A empresa xxxxxxxxxxxxxxt. 	Inscrita 	no 	CNPq 	sob 	o 	nexxxxxxxxxxeote, 

XXXXX/WJXXXX)00000(X).XAXX 	 por Interrnádio do seu representante legal pio) Sr(a) 
portadodal da Carteira de idenlidede na 	 e CPF 

restsxxxxesseeseouvestoss. DECLARA paro fins do disposto na legislação, que apresentará, no prazo 
de 2 Idoisl dias úteis a proposta de preços realinhada, •caso• a mesmo seja vencedora do 

certame em epigraf e. 

PluM -TO, em ess 	 de 2019. 
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ANEXO IX 
MINUTA DO CONTRAIO 

Contraia que entre 	celebram celebram o 
MUNICIPIO DE PIUM - TO, e a empresa 
	  que tem por 
objeta a aquisição de ma:feries ae 
eRcedieme para manutenção cas 
allvfoodes da prefeitura manicipai de 
num - TO, peto penado de 12 fdozej 
meses. 

O MUNICIFIO DE PIUM - TO. pessoa lufais° de direito público Interno, com sede na Av. Diagenes de 
Brita 93 01. Selar Alto do BOCI vista munfcipla de PIUM - f0 inscrito na CNI9.1 C.MF) rvf 01.189.497/0301-

09. representado por seu gosto:, Sr. XXXXXXX3X. brasileira. oorlodora do 130_ n9. BXXXXXX. e da CPF 

f.V.Fi re XXX)IX.XXX.B, e de floutro Ioda a empresa 	  

com sede no 	  . 	 . inscrita no C.N.u.l. 

Sob o n° 	  doravante denominada CONTRATADA, :representada neste aso por 

seu Representante Lepel, 	 ,   	. 	  residente 

e dm-Dedada em 	/ 	portador da Ceaula de Idenlidace ri' 	 . CPF nv 

	  sesolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com a Lei na  

8.666/93 e suas alterações. elaborado de acordo com a minuta examinado pela Assessoria Jurídica 
do Municipio de Pium - DO, ex-vi do disposto no parágrafo única do crê 38, da fel 8.666/93 e suas 
a9erações, mediante os disposições e condições expressas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a contrafação do empresa visando a futura e eventual 

oquisfcaa de materiais de.expediente para manutenção das atividades do meteflura municipal 
de pium -ta, pela pedodo de 12 f doze) meses. conforme especificações constantes no Termo de 

Referência. 

PARÁGRAFO ÚNICO -DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Conforme Ata de ROgI5110 de Preços o CONTRAIADA sagrou-se vencedora ncs. [tens abaixa 

especificados! 

Os materiais objeto cesta licitação. quando solicitados. deverão entregues no seguinfe endereço: 
no Av: Ofegenes Ge Brita ft 01. Setor Alto da Boo vista Municiplo de P.UM - TO previamente 
carroço& com o Secrelaua Executiva de Compras, obeaecendo a normas• de segurança. e 
atendendo cês condições estabelecidos na Eaital. sern ânus de qualquer natureza que vier ocorrer 
por canta da contratado, no prazo moximo de 05 jcince. Cias 

CLÁUSULA SEGUNDA-DA DOCUMENTAÇÃO 

2,1 A documentação obedecerá ao estipulada reste Contrato bem coma os disposições 
constantes das aocêmemos que integram o Processo Lm:Ditar fp re 004/2019 e eme, independente 

de -transação fazem pane integrante e complementar deste mesmo instrumento, no quenouber. 
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1.2 A empresa •contraf aca obriga-se rã manter, durante toda o execução do con rato em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumgos, todas as condições de habi fação e 
qu'alificaçõo exigidas na licitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA LICITAÇÃO 

31 Os materiais, descritos na Cláusula Primeira foram objeto de licitação sob a modalidade de 
Pregar SRP no forma Presencial ra 006(20,9, conforme editai constante no Processo riataterio 
004/2019, o que se *cuia este contrate, alem de submeter-se, rarnagrn aos preceitos de direito 
Público: aplicando Sê-lhes, 5uplegramente. os princípios da teoria geral dos contratos e os 
aspos:ções de direito privada 

CLÁUSULA QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 •A CONTRATANTE obrigo-se a proporcionar todas as facilidades poro que a CONTRATADA possa 
desempenhar os compromissos assumidos neste contrato. bern como pagar pelo aquoicto doe 
materiais de ar:cedente Objeto deste contrato. 

3.2 Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de Preços, na 
forma do previsto no arr. U dc Lei ca 8.666(93. 
a3 rnformor á Detentora da Ala o nome do funcionário responsável pela assinatura das Ordens de 
Fornecimento, bem corno outros informações e esdarecimenlos que venham a ser saltitados. 
3.4 Comprir com os obrigações Constantes no Termo de Referência e no Edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica assegurado a CONTRATANTE, mediante jusf ficativa motivada, o direito 
de, o qualquer tempo e no interesse da Adminfstraçâo anular a presente ricitoção/Contrato ou 
revogar no toda ou em parle. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5. IA CONTRATADA obriga-se a: 

a1 Se responsabilizar pelos encargos trobalastas, previdencldrlos, fiscais e comercias, resullontes da 
execução deste contrato: 
bj 	Efetuar a entrega dos matedals cie acorda com as especificações e derna:s condições 
estipuladas no lerma de Referência e Eatal: 
a) 	Dor peno garantia e qualidade dos materiais entregues. imputando-lhe os &RIS 
decorrentes da cobertura dos prejuizes das mesmos em desconformidade com o especificado no.  
Editar casa não seja possiva à troca, tudo a encargo da CONTRATADA: 
d/ 	A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os materiais objeta deste contrata no peéodo 
de vigéncia do contrata, contados da dam ao assinatura do presente contrato e recebimento da 
Ordem de Comeras: 
ej 	Comunicar ao Município ce Piam - TO, na prazo máximo de 05 reinco dias que antecedem 
c prezo de vencimento da entrega dos rnareriois, os motivos que impcssibilde o seu cumprimento, 
conforme discriminação prevista no Editei: 

fj Responsabiliza-- se pelos encargos decorrentes do cumprimenta das obrigações 
Supramencionadas bem como peio recolhimento de todos os impostos. tazas. tarifai, contribuições 
ou emplumemos federas, estaduais e municipais, que [nadam ou venham Incidir sobre a objeto 
desta licitação. bem como apresentar as respectivos comprovonies, quando solicitados pelo 
MunMpia de Pium - TO: 

Manter todas os condições de habilitação e qualificação previamente exigidas. 
Aceitar acréscimos ou supressões até o limire de 25% (vinte e cinco por cento) das 

quantidades regotradas, na Forma prerrsta no art. 55, §la do Lei c3456/93. 
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Responsabilizar pe os piem= causados ao Mut-sok:RO de Pium -10 ou a terceirce, por pia 

de seus emorecados ou prepostos 
E outras obrigações carsiontes no Termo de Referencio ene Edital. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

6.1 A CONTRASANTE pagará 6.cONTRA1ADA. Dela aquisição dos materiais as valores registrados na 
Ato de Registro de preços, conforme notas Fiscais emitidas pelo Contratada. 

CLAUSULA SETIMA- DO PAGAMENTO: 

7.1 Após a entrega dos materiais, objeto do processo liceatdrio. deverá ors) Coneatadois) 
protocolizar perante a Prefeitura Municipal, dotais) FiscoliisisTatsais). devidamente aiedada(s), 
sendo concedido um prazo de 05 icirred dias para conferência e apravaçe O. contado dold 
suais protocolizaçãorbes), oisj gude' sergia.d paguei. diretamente na conta corrente dois) 
ContraladOle, no prazo de 30 (trinta) dias, contado c.a data da entrega da nata. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

RJ A despeso decorrente do presente licltoçgo correrá por conta da funcional programática 

0003.0001.04.122.0003.2003 / 2006 / 2128 / 2012 	0003.0003.04.125.0004.2013 / 

0003.0003.04.125.00042014 / 0003.0004.04.606.0032.2020 / 0003.0007.14.243.0008.2041 / 
0003.0007.14.243.0008.2042 / 0003.0006.27.813.0036.2047 / 00010009.15.122.0050.2048 / 
0003.0009.26.782.004I.2052 / 0003.0011.23.965.0030.2065 / 0003.0017.04.122.0003.2062. 

CLÁUSULA NONA- DA ENTREGA 

9,1. Os produtos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipa de Piam TO. 

9,2 - Os pracutos deve,ão ser entregues no Prefeitura Municipal de I em - TC, obedecendo às 

sclicitagbes do Depaçamen'o de Compras. 
HOVend0 necessidade de adequações. Rodeia se- estues-Recreie um monograma de entrego 

dos produtos. 
9.4 	Os produtos deverão ser entregues na faier a ores Cl deicriia. no prazo de até D5 [cinco] dias, 
contados ca recebimento do solicitação. coio contruno. paaerd a critério dos órgãos 

pedi-Ridentes, promovei carsronça de multa ab a rescisão da Contrata com a devida 

cancelamento ca OTO de EMnerlha 
9.5 .Somente serão azedos produtos de primeiro qualidade. confonee tabela de especificação e 
quentidades e registro no &dão fiscalizado,  quando couber 

CLÁUSULA DECIMA- FISCALIZAÇÃO 

ICE . Durante a vigência do conecto, a fiscalização será exercido por um representante designado 

pelo consralante. ao  csRa' competirá registrar toda as cpcdtérsolas e as dendê- nelas verecadas em 

relatrin e dirimir devidos que surgirem ro curso do• aquisição. conforme art. 67 ca Lei 9.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS IRREGULARIDADES 

11,1 A fiscalizocdo já tratada na presente instrumento, não exclui nem reduz a responsabilidode Øa 

CONTRATADA, inclusive perante tercei-os, por qualquer irregularidade de seus.  agentes e prepostos 

1ode° da Lel8.666/93i. 
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12.1  A 1nexecuçõo total ou parcial deste contrato por pode da CONTRATADA assegurará e 
CONTRATANTE, o direito de rescisão nos termos do artigo 77. do Lei 84. de 21 de junho de 1999 e 
suas alterações, bem como nas casos citadas ila adio° 78 do morXmo Lei, garantido a prehAo 

defesa sempre mediante notificacbes por escrito, 

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão também se submeterá ao regime prev sto no artigo 79, seus incoes 
e parágrafos, da Lei 8.666/93 e suas alterações 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

13.1 Além do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, 
por dascumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento, poderão ser-lhe impostos. 
Sem prejNize das sanções elencacas nos artigos BI a 88 da Lei n°  8.666/93, os seguintes 

penalidades. 
1- Acvenãncia: 
II • Suspensão da direito de licitar e contratar coo' o MUNICIPIO PIUM -TO' 
111- Declaração de inidoneidode para licitar e contratar no coso de reincidência em falta grave: 
IV -Pagamento de multa nas percentuais previstos no Edital do Processo Licitatário a°  007/2019; 

02 dois) anos; 
V1 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PEISLICA 
enquanto perdurarem os motivas determinantes da punição ou até que seja promovida a 
rex:kr:Noção. na Forma da Lei, perante a procrio autodoade que aplicou o penalidade. 
3.2. Na hipótese de atraso no cumprimenta de quaisquer obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, a esta será aplicada multo moratória de 0,2% (dois déc1mo5 por cent01 shbre O valor 
ao Contrato ou instrumento equócrente, por dia ae atraso, limitada o 1% rum portento) do Valor 

inadónprdo. 
13.3. O valor da multa aplicada 'tanto compensara-1a quanto moratória) deverá ser recolhido no 
setor Enanceiro do Prefeitura Municipal de Pium- TO, dentro do prazo de 05 (cinc4)d03 Úteis após a 

respectiva netircação. 
13.4. Coso não seja paga no prazo previsto na subitern anterior, ela sei° descontada por ocasià0 
do pagamento posterior o ser efetuado pelo CONTRATANTE ou Cobrada judcialmente. 
13.5 Se a Adjud1catária, dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar o Nota de 
Empenho, não assinar o controlo no prazo fixado pelo Administração, recusar-se a entregar o 
objeto licitada, apresentar documentação falsa exigido para o certame, ensejar a retardamento 
ca execução do seu obfete, não mantiver a proposta. falhar ou fraudar o execução do contrato, 
cernoonar-se de modo inidõneo ou cometer fraude iscai, garantida a direito prévio do ampla 
defesa. ficará 1mpeoida de licitar e contratar com a Administração e será descredencioda da 
C.P.L, gelo prazo de aro 05 icincoj anos. sem prefu'zo dos multas previstas no contrato Ou 
instrumento eqxlvalente e das demais corninações legais: 
13.6 C valor máximo dos multas não poderá exceder, cumulativamente. a 10%rdez par cento) do 

valer do contrato; 
13.7 As sanções acima descritas poderão ser aplicacas oumulafivamente, ou não, de acordo com 
a gravidade no infração. Facultado amplo defesa á CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco1 dias úteis 

a cantar da intimação da MO; 
13,8 Advertências, que será aplicada sempre fnCe escalo; 
119 Nenhumas paste será fesponshvet peça* a outra pelos atrasas ocasionados por fnOfivo de 

forca maior ou caso fortuito; 
13.100 alfas° injustificado no entrega de objeto contratado, sujeitará a Arl -.1X1dicatôda Multa de 

0.2% °leis décimas par cento) ao :da, fncidente sobre o Valor da aquisição; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO 
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 13.11 Se o talai da multa otingq um valor iguril ou,superlor a I % (um pç—ar ceitrd cr-rki aquisição, a 

Adjudicatária poderá ser declarada hictinea paro Saltar e controlar como Administração POstica; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VICENCIA: 

14 .1 O presente Contraio terá vigência enquanto perdurarem as condiçbe estobeIecias no Ata 

de RegIstro de preços do Pregar) 006/201913M 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO 

151 A CONTRATANTE no prazo Ge 10 (Dez) das após a assinatura deste contrato, proslidenciora a 

sua publicação, por extrato no DIOIE0 OfICLOi do Estado 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO 

16.1 Pica eleito o Foro de dum - TO, com renúncia expressa a cedas, por mais prêtegiados que 
forem poro dumir quaisquer questões fundadas neste Contrato. 

E, por estarem de acordo. lavrou-se o presente termo em 03 (três) vios de igual teor e forra, OS 

quais foram lidas e assinadas pelas porr es CONTRATANTES, na presença cios testemunhos abaixo. 

PiuM -TO, xxsor de xxsd de 2019, 

VALDEMIR BARROS DE OLIVEIRA 
Prefeita 

Contratante 

Empresa XXXXXXXX 

TESTESAUNK 
OPE ns 	 CPF 
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