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A Comissao de Licitagao.
Bruno Leonardo de Castro Carneiro
Pregoeiro Municipal

E Departamento de Licitagao

Assunto: Solicitagao para elaboragao de Edital e demais anexos, pregao modalidade eletronicapara Aquisigao de 01(um) caminhao coletor compactador lixo 6m3, 0 km, oriundo (emenda71280009), Convenio Plataforma + Brasil n° 927267 - 2022, para atender e desenvolver as atividadesda Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO, Sistema RP, conforme Termo de Referencia.
Sr. Assessor, solicito a elaboragao do edital e demais anexos pertinentes, conforme Termo deReferencia para aquisigao de:

VALOR
UNITATIO

VALOR
TOTAL

ESCIFICACAOORDEM QUATIDADE MARCA UND
CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR
LIXO 6m3

Caminhao leve com coletor
compactador de residuos solidos,
transmissao 4x2, ano de fabricagao
2022/2022 ou superior zero Km,
potencia minima 150 CV, cintos de
seguranga de 03 ( tres) pontos,
bancos em tecido, regulagem de
altura de diregao, ar condionado,
PBT (legal) minimo 10.500 kg. Diregao
hidraulica
compactador deve ser novo,
montado, capacidade minima de
lixo compactado 6 m3, comandos
hidraulicos para abertura, descarga
e fechamento, com comando por
alavancas. Bomba de acionamento
acoplada diretamente a tomada
de forga do chassi ou por meio de
cardan, deposito em chapa de ago
SAE 1010/20, trava e destrava
manual da estrutura da porta
traseira, acionado por cilindros
hidraulicos, caixa de chorume

eletrica. Oou

R$ 561.466,67R$ 561.466,6701 UND01

capacidade minima 50 Litros, teto
em chapa lisa, cilindro de dupla
agao e sistema de carregamento
traseiro, plataforma traseira para no
minimo 02 pessoas, garras de

operadores,sustentagao
| 1 iluminagao

para
na praga de cargo
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traseira para trabalho noturno, faixas
refletivas e demais equipamentos de
seguranga exigidos pelo CONTRAN.
O 1° emplacamento em favor da
Prefeitura Municipal de SAO
VALERIO - TO, com taxas e impostos
quitados.
Logomarca do DPCN
Garantia minima de 12 meses.

m—
JUSTIFICATIVA DA CONTRACAO

A aquisigao do Caminhao leve com coletor compactador de residuos solidos considerandomunicfpio de Sao Valerio - TO. SECRETARIA MUNCIPAL MEIO AMBIENTE na zona urbana, Visando melhoriada coleta de residuos solidos no municfpio de SAO VALERIO- TO.e otimizar o trabalho de beneficiamentodo mesmo. E certo, que acarretara melhor atendimento a populagao com servigo publico de coleta detratamento de residuos solidos adequado, diminuindo,por conseguinte, o risco de doengas.

que o

A estimativa da quantidade a ser adquirida baseou-se no levantamento de vefculos passiveis de
substituigao e no cronograma de servigos a serem realizados, constantes no piano de governo da atual
gestao municipal.

O objetivo da contratagao, portanto, e, a partir da selegao da proposta mais vantajosa para o Municipio,mediante tratamento isonomico a terceiros interessados em firmar contrato com o Poder Publico, obter a
melhor relagao custo-beneffcio na referida aquisigao, levando-se em consideragao, em todos os termos,
a natureza, economicidade e a finalidade dos produtos.

POR MEIO PROCESSO DE:

PREGAO ELETR6NICO

LEI 10.520/02 - PREGAO
Art. 1° Para aquisigao de bens e servigos comuns, podera ser adotada a licitagao na modalidade de
pregao, que sera regida por esta Lei.
Paragrafo unico. Consideram-se bens e servigos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles
cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificagoes usuais no mercado.

DECRETO 10.024/2019 - REGULAMENTA A LICITAGAO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA
ELETRONICA

§ 3° Para a aquisigao de bens e a contratagao de servigos comuns pelos entes federativos, com a
utilizagao de recursos da Uniao decorrentes de transferencias voluntaries, tais como convenios e
contratos de repasse, a utilizagao da modalidade de pregao, na forma eletronica, ou da dispensa
eletronica sera obrigatoria. exceto nos casos em que a lei ou a regulamentagao especffica que
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dispuser sobre a modalidade de transference discipline de forma diversa as contratagoes com osrecursos do repasse.

Art. 1° Ficam estabeiecidos os seguintes prazos para que os orgaos e entidades da administragaopublica estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente a modalidade depregao. na forma eletronica, ou a dispense eletronica, observadas as regras previstas no Decreto n°10.024, de 20 de setembro de 2019, quando executarem recursos da Uniao decorrentes detransferences voluntaries, tais como convenios e contratos de repasse, para a aquisigao de benscontratagao de servigos comuns:
IV - A partir de 1° de junho de 2023, para os Municipios com menos de 15.000 (quinze mil) hqbitantes eentidades da respectiva administragao indireta.

e a

DECRETO 7.892 /2013- PREGAO SRP.
Art. 1° As contratagoes de servigos e a aquisigao de bens, quando efetuadas pelo Sistema deRegistro de Pregos - SRP, no ambito da administragao publica federal direta, autarquica efundacional, fundos especiais, empresas publicas, sociedades de economia mista e demaisentidades controladas, direta ou indiretamente pela Uniao, obedecerao ao disposto neste Decreto.
Art. 2° Para os efeitos deste Decreto, sao adotadas as seguintes definigoes:

I - Sistema de Registro de Pregos - conjunto de procedimentos para registro formal de pregos relativosa prestagao de servigos e aquisigao de bens, para contratagoes futuras;

Pelo Exposto, encaminho para formalizagao.

Respeitosamente,

Sao Valerio/TO,02 de Janeiro de 2023.

jtro Ferraz
idministrac^o
11 /2021

Emerson de
Secretario Mfw

Deoreto,

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
EMERSON DE CASTRO FERRAZ
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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

Neste presente registro de pregos para futura contratagao empresa especializada fornecimento VEICULOAQUISigAO DE 01 CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR LIXO 6m3, 0 KM, ORIUNDO ( EMENDA 71280009 ),CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL N° 927267 - 2022, para atendere desenvolveras atividades da PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO.
1 - INTRODUCAO

1 . 1 - 0 presente Termo de Referenda tem por escopo descrever o veiculo, especificagoes tecnicas,quantitativos e demais condigoes gerais de atendimento, a fim de permitir aquisigao de veiculo queatendera o PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO, pela modalidade de licitagao PREGAO na formaELETRONICA.

ESCIFICACAO VALOR
UNITATiO

VALOR
TOTAL

QTD MARCA UND

CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR LIXO 6m3

Caminhao leve com coletor compactador de residuos solidos,
transmissao 4x2, ano de fabricagao 2022/2022 ou superior zero
Km, potencia minima 150 CV, cintos de seguranga de 03 (tres)
pontos, bancos em tecido, regulagem de altura de diregao. ar
condionado, PBT (legal) minimo 10.500 kg. Diregao hidraulica ou
eletrica. O compactador deve ser novo, montado, capacidade
minima de lixo compactado 6 m3, comandos hidraulicos para
abertura, descarga e fechamento, com comando por
alavancas. Bomba de acionamento acoplada diretamente a
tomada de forga do chassi ou por meio de cardan, deposito em
chapa de ago SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura
da porta traseira, acionado por cilindros hidraulicos, caixa de
chorume capacidade minima 50 Litros, teto em chapa lisa,
cilindro de dupla agao e sistema de carregamento traseiro,
plataforma traseira para no minimo 02 pessoas, garras de
sustentagao para operadores, iluminagao na praga de cargo
traseira para trabalho noturno, faixas refletivas e demais
equipamentos de seguranga exigidos pelo CONTRAN. O 1°
emplacamento em favor da Prefeitura Municipal de SAO
VALERIO - TO, com taxas e impostos quitados.
Logomarca do DPCN
Garantia minima de 12 meses.

R$ R$
561.466,6 561.466,1 UND 7 67

2- JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisigao do Caminhao leve com coletor compactador de residuos solidos considerando que o municipio de Sao
Valerio - TO. SECRETARIA MUNCIPAL MEIO AMBIENTE na zona urbana, Visando melhoria da coleta de residuos solidos no
municipio de SAO VALERIO - TO. e otimizar o trabalho de beneficiamento do mesmo. E certo, que acarretara melhor
atendimento a populagao com servigo publico de coleta de tratamento de residuos solidos adequado. diminuindo, por
conseguinte, o risco de doengas.

2.1 A estimativa da quantidade a ser adquirida baseou-se no levantamento de veiculos passiveis de substituigao e no
cronograma de servigos a serem realizados, constantes no piano de governo da atual gestao municipal.
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2.2 O objetivo da contratagao, portanto, e, a partir da selegao da proposta mais vantajosa para o Municipio, mediantetratdmento isonomico a terceiros interessados em firmar contrato com o Poder Publico, obter a melhor relagao custo-beneficio na referida aquisigao. levando-se em consideragao, em todos os termos. a natureza, economicidadefinalidade dos produtos. e a

3- ESPECIFICACOES

3.1. As especificagoes tecnicas aqui indicadas sao exigencias minimas para os itens ofertados e sao deatendimento obrigatorio.

3.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSORIOS:

Veiculo devera ser equipado com todos os itens de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN
e tambem:
•Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e tambem todos os exigidos Avenida Minas Gerais, n°237, Centro - Sao Valerio - TO - CEP: 77.390-000.www.saovalerio.to.qov.br

Fone:(63) 3359 -1433 CNPJ N°: 25.043.449/0001 68

CONTRAN;

HORI'METRO
INSTALADO ETACOGRAFO DIGITAL
PBT (LEGAL) MINIMO 11.000 KG
POTENCIA MINIMA 150 CV
DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA
TRANSMISSAO 4X2
CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS
PLATAFORMA TRASEIRA PARA NO MINIMO 02 PESSOAS
GARRAS DE SUSTENTAGAO PARA OPERADORES
CAPACIDADE MINIMA DE LIXO COMPACTADO 6 m3

4. PRAZO. FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

Devido a necessidade a entrega devera ser efetuada no prazo maximo de 60 (TRINTA) dias corridos a contar
da SOLICITACAO ENVIADA NO ENDERECO ELETRONICO FORNECIDO PELA LICITANTE, devendo a entrega do
referido produto, ser efetuada na sede do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO, em dias uteis e em
horario de funcionamento da repartigao.

5. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

5.1 A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, bem como,

aplicaveis aos casos de subcontratagao.
5.2 Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA Devera:
5.2.1 Atender prontamente a solicitagao do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO, no fornecimento

do objeto nas especificagoes deste TERMO DE REFERENCIA , a partir da solicitagao do Departamento

competente, bem como com garantia nao inferior a 01 (ano) anos.
5.2.2 Entregar o veiculo. de forma a permitir completa seguranga durante o transporte, acompanhado de

nota fiscal, de acordo com as especificagoes tecnicas, no prazo de 05 dias corridos da solicitagao.

Avenida Minas Gerais, n° 237.Centro - Sdo Valerio - TO - CEP: 77.390 -000 - Fone:(63) 3359 -1433
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5.2.2.1 A nota fiscal devera ser acompanhada pelas Certidoes de Regularidades Fiscal;
5.2.3 Substituir o produto por qualquer vicio ou defeito ou que nao esteja em conformidade com AvenidaMinas Gerais. n° 237. Centro - Sdo Valerio - TO - CEP: 77.390-000 - Tone:(63) 3359 - 1433. CNPJ N°: 25.043.449/0001 - 68www.saovaierlo.to.qov.br as especificagoes da nota de empenho. No caso de recolhimento do veiculo pelalicitante para reparos em periodo de garantia de fabrica a mesma fica obrigada a fomecer ao PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO, outro veiculo com as mesmas caracteristicas pelo periodo de reparos.
5.2.4 Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados ao PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO ou a
terceiros, por agao ou omissao no fornecimento do presente.
5.2.5 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratagao, salvo mediante previa e
expressa autorizagao.
5.2.6Manter durante a vigencia do Contrato todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas neste
TERMO DE REFERENCIA .
5.2.7 Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.
5.2.8 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.
5.2.9 Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte e entrega do produto na sede do
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO.
5.2.10 Fomecer o veiculo zero quilometro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o Licenciamento
Veicular - CRLV em nome da Prefeitura Municipal SAO VALERIO - TO, registrado no DETRAN- TO, com os
manuais do proprietario, de manutengao e de garantia.
5.2.11. Prestar servigo de assistencia tecnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigencia da
garantia, (estipulada pelo fabricante) o veiculo que apresentar vicios, defeitos ouinconregoes, sem onus para
o PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO, resguardando as revisoes periodicas indicadas pelo
fabricante, as quais serao custeadas pela Prefeitura Municipal de Jau do
Tocantins;

6. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

6.1 Sera responsavel pela observdncia as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta
e indiretamente aplicavel ao contrato.
6.2 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposigoes da Lei n°8.666/93 e
suas alteragoes.
6.3 Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear as aquisigoes e prover os com Avenida
Minas Gerais. n° 237. Centro - Soo Valerio - TO - CEP: 77.390-000 - Tone:(63) 3359 -1433. CNPJ N°: 25.043.449/0001 - 68
www.soovolerio.to.aov.br pagamentos dentro do prazo convencionado.
6.4 Processor e liquidar a fatura correspondente aos valores, atraves de Ordem Bancaria, ficando a
contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratagao deverao ter seu prazo de
validade renovada a cada vencimento.
6.5 Acompanhar, controlar e avaliar o objeto, alraves da unidade responsdvel por esta atribuigao.
6.6 Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigagoes assumidas por parte da

CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas.

7. DO EMPLACAMENTO DO VEICULO

Avenida Minas Gerais. n° 237. Centro - Sao Valerio - TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 - 1433
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a) O veiculo devera ser entregue ja emplacado em nome do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO
CNPJ n° 11.235.634/0001-40, devidamente registrado no DETRAN da capital do Estado do Tocantins.
b) A placa do veiculo devera conter as seguintes caracteristicas: placas, categoria Oficial de acordo
RESOLUCAO N° 780. DE 26 DE JUNHO DE 2019.
c) Qualquer despesa com o emplacamento do veiculo sera responsabilidade da vencedora do certame.

ftetertura Municipal <kC_Sao Valerio
UftiitO. TrJb-ilho •R'osprrit’.Mte

com

8. RECEBIMENTO DO VEICULO

8.1 Serao considerados para efeito de pagamento o veiculo efetivamente entregue pela CONTRATADA e
aprovado pelo servidor responsavel pelo recebimento do mesmo, em conjunto com a comissao de
recebimento, respeitada a rigorosa correspondence com o TERMO DE REFERENCIA:

8.2 Apos a verificagao, atraves de comunicagao oficial do responsavel pelo recebimento do veiculo, serao
indicadas as eventuais corregoes e complementagoes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo,

bem como estabelecido o prazo para execugao.

9. DA FISCALIZAQAO

9.1 A atuagao ou a eventual omissao da Fiscalizagao durante o recebimento, nao podera ser invocada para
eximir a Contratada da responsabilidade ou obrigagao.

9.2 A comunicagao entre a fiscalizagao e a contratada sera realizada atraves de correspondence oficial e
anotagoes ou registros no Relatorio.

10. DA RELAQAO EMPREGATICIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

Avenida Minas Gerais. n° 237. Centro - Sao Valerio - TO - CEP: 77.390-000 - Tone:(63) 3359 -1433, CNPJ N°: 25.043.449/0001
- 68 .www.saovalerio.to.qov.br.

10.1 As partes desde ja ajustam que nao existira para o CONTRATANTE solidariedade quanto ao cumprimento

das obrigagoes trabalhistas e previdenciarias para com os empregados da CONTRATADA, cabendo a esta
assumir, de forma exclusiva, todos os onus advindos da relagao empregaticia.

11 . DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos devidos, serao efetuados apos a entrega.
11.2 A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal com o produto discriminado, apos a Solicitagao.
11.3 O pagamento somente sera efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando
a contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratagao deverao ter seu prazo de

validade renovada a cada vencimento.
11.4 O pagamento sera efetuado apos a entrega, a partir do atesto da Nota Fiscal pela Comissao de

Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante deposito em conta bancaria da

contratada.

Avenida Minas Gerais. n° 237. Centro - Sdo Valerio - TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 -1433
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12. DA GESTAO DO CONTRATO

Sera designado servidor atraves de Portaria, apos a realizagao dos procedimentos licitatorios.
13. VIGENCIA DA CONTRATACAO

a vigencia sera de 12 (doze) meses, tera inicio a partir da assinatura do contrato.
14 - SANCOES

14.1.
edital do pregao.

Havendo inadimplemenfo contratual, o contratado estara sujeito as penalidades previstas no

15 - DA DOTACAO ORGAMENTARIA, ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS
Atesto que ha Dotagao Orgamentaria para cobertura das despesas ora pretendidas. Em casode necessidade de suplementagao para cobertura das despesas oriundas desta contratagao,fica a cargo do Setor de Contabilidade classificar a Dotagao Orgamentaria para anulagao.
As despesas oriundas desta prestagao de servigo correrao a conta do elemento de despesa e das fontes derecursos a seguir DOTAgAo

DOTAQAO ORGAMENTARIA
DOTAgAO ORgAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Grupo
Projeto Modalidade ElementoUnidade

Orgamentaria
Categoria

economica
Orgao Fungao Subfungao Programa de de de

Aplioagao despesa
DespesaAtividade

03 11.01 17 512 04.11 1.038 3 3 90 52

FONTE DE RECURSO

0 1 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 05 0RECURSOS PROPRIOS

TRANSFERENCIA deCONVENIO FEDERAL 0 00 0 0 00 0 0 0 07 0

SAO VALERIO/TO, 11 de JANEIRO de 2023.

SECRETARIO SOLICITANTE AUT0R1Z0 DO PREFEITO
Ao Setor de Licitagao para Providencias Cabfveis

X

mO DOS SANTOS ARRAES
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO RODRIGUESDE ABREU
Portaria n9 019/2021

Avenida Minas Gerais, n° 237, Centro - Sao Valerio - TO - CEP: 77.390 -000 - Fone:(63) 3359 -1433
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DECLARACAO ORCAMENTARIA

SENHORA,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia que com vistas para Aquisi^ao de 01(um) caminhao
coletor compactador lixo 6m3, 0 km, oriundo (emenda 71280009), Convenio Plataforma + Brasil n°
927267 - 2022, para atender e desenvolver as atividades da Prefeitura Municipal de Sao Valerio -
TO, existem rubrica orpamentaria para suportar as despesas oriundas do respectivo objeto,
conforme relacao abaixo:

DOTAgAO ORCAMENTARIA
DOTACAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

ProjetoUnidade
Orgament

aria

Grupo ElementoModalldadeCategoria
economicaOrgao Fungao Subfungao Programa de dede

Aplicagao despesaDespesaAtivldade

4 90 5203 11.01 17 512 04.11 1.038 4

FONTE DE RECURSO

00 0 00 0 0 0 01 5 0 0 0RECURSOS PROPRIOS

TRANSFERENCIA de CONVENIO FEDERAL 0 00 0 0 0 00 0 0 01 7 0

Atenciosamente.

Sao Valerio/TO, 03 dias do mes de janeiro de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL D8
SIENI SOARES ®8SSWgSSS"
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DESPACHO

CONSIDERANDO a necessidade de Aquisigao de 01(um) caminhao coletor compactador
lixo 6m3, 0 km, oriundo (emenda 71280009), Convenio Plataforma + Brasil n° 927267 - 2022,

para atender e desenvolver as atividades da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO.

CONSIDERANDO mais, que os custos do conteudo solicitado demonstram tornar-se
necessario a realizagao do procedimento licitatorio, nos termos de Lei N° 10. 520/2002 e n°
8.666 , de 21 de junho de 1993;

DETERMINO, atraves do presente ato que seja realizada a licitagao, na forma de PREGAO
ELETRONICO, sob o sistema Registro de Pregos, com o fim de atender a solicitagao efetuada,

a qual defiro.

Cumpra-se na forma recomendada.

Sao Valerio/TO, aos 11 dias do mes de Janeiro de 2023.

rv
V̂ V

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
CNPJ N>25.043.449/0001 - 68

PREFEITO MUNICIPAL
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INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO.

OBJETO: Aquisigao de 01(um) caminhao coletor compactador lixo 6m3, 0 km, oriundo
(emenda 71280009), Convenio Plataforma + Brasil n° 927267 - 2022, para atender e
desenvolver as atividades da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO.

AUTUACAO

Nesta data autuei o presente procedimento na Comissao de Licitapao deste Municipio.

Sao Valerio/TO, 11 de janeiro de 2023.

Bruno Leonardo de C. Carneiro
Pregoetro

013/2021Porlaria

jRtJp DE CASTRO CARNEIRO
IOEI'RO MUNICIPAL

BRUNO/tEON,
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO

PREGAO N.° 001/2023

PROCESSO N° 017/2023

REGISTRO DE PRE£OS

AQUISIGAO DE CAMINHAO COLETOR UXO

JANEIRO 2023
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EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 001/2023

INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
MODALIDADE: Pregao Eletronico
DATA DA REALIZAQAO: 25 de Janeiro de 2023.
HORARIO: 09:00 horas

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
DIA: 13 de JANEIRO de 2023
HORA: 09:00 H

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
DIA: 25 de JANEIRO de 2023
HORA: 08:00 H

INICIO DA ANALISE DAS PROPOSTAS

DIA: 25 de JANEIRO de 2023
HORA: 08:30 H

FIM DA ANALISE DAS PROPOSTAS

DIA: 25 de JANEIRO de 2023

HORA: 09:00 H

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREQOS
25 de JANEIRO de 2023DIA:
09:00 HHORA:

www.bnc.org.br "Acesso Identificado”LOCAL:

DEMAIS INFORMACdES
Para todas as references de tempo sera observado o horario oficial de Brasilia - DF.OBS.:
Modo de disputa: aberto (envio dos lances durara 10 minutos, prorrogado automatica e
sucessivamente quando houver lance nos dois ultimos minutos)

OBS.:

Nao havendo expediente ou ocorrendo fato que impega a realizagao do certame na

data marcada, a sessao sera redesignada para o dia util seguinte, no mesmo horario.
OBS:

A Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO realizara licitapdo, sob a modalidade PREGAO ELETRONICO

para reaistro de precos, (modo de disouta: aberto) regida pela Lei Federal n.° 10.520/02, Decreto

10.024/19, Decreto Municipal n° 057/2013, Lei Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno

Porte e do Micro Empreendedor n° 775/2010, Lei n. 123/2006 e sues alterapoes, com aplicapao

subsidiaria da Lei Federal 8.666/93 e alterapoes posteriores, pelo menor prego por item, para futura e

eventual Aquisigao de 01 (um) caminhao coletor compactador lixo 6m3, 0 km, oriundo (emenda
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71280009) , Convenio Plataforma + Brasil n° 927267 - 2022, para atender e desenvolver as atividades da
Prefeitura Municipal de Sao Valerio- TO.
As informapdes e os procedimentos desta licitapao serao executados pela Pregoeira e Equipe de
Apoio, no enderepo eletronico cpl-« saovalerio.to.aov.br OU licitacaoVsaovalerio.to.aov.br e duvida
em relapao ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida diretamente a empresa
associada pelos telefones: Pinhais-PR (41 ) 3557-2103- (41 ) 991367677 e, ou atraves da Bolsa Nacional de
Compras pelo e-mail contato 'Abnc.ora.br

1 - DO OBJETO:

1.1 - E objeto desta licitapao o registro de prepos para futura e eventual AQUISIQAO DE 01(UM)

CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR LIXO 6M3, 0 KM, ORIUNDO (EMENDA 71280009), CONVENIO

PLATAFORMA + BRASIL N° 927267 - 2022, PARA ATENDER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO.

1 . 2 - 0 objeto desta licitapao, devera atender as normas tecnicas aplicaveis, ficando desde ja

estabelecido que os itens so serao aceitos apos rigoroso exame efetuado pelo Departamento de

Compras e, caso nao satisfapa as especificapoes exigidas.

1 . 3 - 0 Pregoeiro e equipe de apoio podera, a qualquer momento promover diligencias no intuito de

dirimir quaisquer duvidas.

2 - DO PRAZO E CONDICOES:

2 . 1 - 0 prazo da Ata de Registro de Prepos ( ARP) vigorara a partir da sua assinatura pelo periodo de 12

(doze) meses.

2.2 - A licitante vencedora sera convocada pelo Municipio, para assinar a Ata de Registro de Prepos,

de conformidade com a Lei Federal n.° 8.666/93 e alterapoes posteriores, apos a homologapao do

respectivo processo licitatorio, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da referida convocapao.

2.3 -O fornecimento ocorrera conforme necessidade do Departamento requisitante.

2.4 - A entrega devera ser efetuada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da

SOLICITACAO ENVIADA NO ENDERECO ELETRONICO FORNECIDO PELA LICITANTE, devendo a entrega do

referido produto, ser efetuada na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO /TO, em dias uteis e

em horario de funcionamento da repartipao.
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2.5 - Desde ja fica afastada argumentagao de paralizagao de fabricas e outros que versam sobre a
impossibilidade de entrega do veiculo no prazo estipulado.

3 - DISPOSIQOES PRELIMINARES:

3.1 -O Pregao Eletronico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET, mediante condigoes
de seguranga - criptografia e autenticagao - em todas as suas fases atraves da Bolsa Nacional de
Pregos - www.bnc.org.br "Acesso Identificado”.

3.l.l - Os trabalhos serao conduzidos por servidor municipal, denominado Pregoeiro, mediante a
insergao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Pregao Eletronico"

constante da pagina eletronico da BNC.

3.I.2 - O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da

disputa de pregos.

3.1.3 - O valor estimado para a contratagao, se nao constar expressamente do edital, possuira carater

sigiloso e sera disponibilizado exclusiva e permanentemente aos orgaos de controle externo e inferno.

3.1.4 - O carater sigiloso do valor estimado para a contratagao sera fundamentado no § 3° do art. 7°
da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto n° 7.724/12.

3.1.5 - Para fins do disposto no item 3.1.3, o valor estimado para a contratagao sera tornado publico

apenas e imediatamente apos o encerramento do envio de lances, sem prejuizo da divulgagao do

detalhamento dos quantitativos e das demais informagoes necessarias a elaboragao das propostas.

3.1.6 - Modificagoes no edital serao divulgadas pelo mesmo instrumento de publicagao utilizado para

divulgagao do texto original (Portal da Transparency do Municipio de Sao Valerio) e o prazo

inicialmente estabelecido sera reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a

formulagao das propostas, resguardado o tratamento isonomico aos licitantes.

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO

4.1. 0 fornecedor devera observar as datas e os horarios limites previstos para a abertura da proposta,

atentando tambem para a data e horario para inicio da disputa especificado na pagina 01 (um)

deste edital.
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Ŝao Valerio
Uniao. Trabalho c Prosporidadc

Adm. MUMQJ

tesmamm

5 . CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1. Poderao participar da presente licitagao as pessoas juridicas do ramo pertinente ao OBJETO
licitados neste certame, que atenderem a todas as exigencias, inclusive quanto a documentagao,
constantes deste Edital e seus anexos.

5.2. Nao poderao participar desta licitagao os interessados que se encontrarem sobre falencia,

concurso de credores, dissolugao, liquidagao, empresas estrangeiras que nao funcionam no pais,
nem aqueles que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, ou punidos com suspensao do direito de licitar e contratar com a
Administragao Publica Estadual, bem como aqueles relacionados no art. 9° da Lei n° 8.666/93.

5.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverao ser declarados pela empresa proponente, sob
pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabiveis, conforme legislagao vigente.

5.3. - Para efeito do disposto no art 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empale,

proceder-se a da seguinte forma:

a) - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera

apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, devendo tal

proposta ser registrada, situagao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso do I do caput do art 45, da Lei Complementar 123/2006, serao convocadas as

remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do §2° do art 44 da Lei Complementar

123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

c ) - No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2° do art 44 da Lei Complementar

123/2006, sera realizado sorteio entre eias para que se identifique aquela que primeiro podera usar do

direito de preferencia.

d) - O direito de preferencia das microempresas e empresas de pequeno porte sera
instaurado apos o encerramento da etapa de lance e antes da fase de homologagao.

e) - Na hipotese da nao contratagdo nos termos previsto no caput do art 44 da Lei

Complementar 123/2006, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente

vencedora do certame.
f ) - O disposto no art 44 da Lei Complementar 123/2006, somente se aplicara quando a

melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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5.4 As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasiao da participagao neste certame,

deverdo apresentar toda documentagao exigida para fins de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigao, na forma do art 43 da L ei Complementer n° 123/2006.

a) - Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondent ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Administragao
Publica, para a regularizagao da documentagao. pagamento ou parcelamento do debito, e emissao
de eventuais certidoes negativas ou positivas, com efeito, de certidao negativa, cuja comprovagao
sera exigida somente para efeito de assinatura de contrato ou instrumento que o substitua.

b) - A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto no § 2° do art 43, da Lei
Complementar 123/2006, implicara decadencia do direito a contratagao, sem prejuizos das sangoes
prevista no art 81 da Lei de Licitagoes e Contratos 8.666/93, de 21 de junho, sendo facultado a
Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagao.

5.5. Todas empresas devem estar regularmente cadastrada junto a Bolsa Nacional de Pregos -
www.bnc.ora.br. e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da mesma, sendo que a
apresentagao do cadastramento nao desobriga o participante a apresentar a documentagao

exigida para a habilitagao relacionada no ITEM 16.

a) A habilitagao dos licitantes devera ser comprovada por meio de previa e regular inscrigao cadastral
prevista no ITEM 16 deste Edital, junto a BOLSA NACIONAL DE PRECOS.
b) O credenciamento tempestivo do licitante junto a BOLSA NACIONAL DE PREQOS e conditio sine qua

non para sua efetiva habilitagao na modalidade licitatoria Pregao Eletronico.
c ) Para a habilitagao neste Pregao Eletronico, o licitante devera estar tempestivamente credenciando

no sistema acima, devendo encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitagao exigidos no item 16, proposta com a descrigao do objeto

ofertado, marca e prego, ate a data e horario estabelecidos para abertura da sessao.

5.5.1 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos no edital, nos

termos do disposto acima, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.5.2 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagao

anteriormente inseridos no sistema, ate a abertura da sessao publica.

5.5.3 - Na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagao pelo licitante, nao

havera ordem de classificagao das propostas, o que ocorrera somente apos os procedimentos de que

trata o Capitulo IX do Decreto 10.024/ 19.
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5.5.4 - Os documentos que compoem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para avaliagao do pregoeiro e para acesso publico apos o
encerramento do envio de lances.

5.5.5 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagao, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serao encaminhados pelo licitante melhor
classificado apos o encerramento do envio de lances, no prazo de ate 02 (duas) horas contado da
solicitagao do pregoeiro no sistema.

5.6. Nao sera admitida nesta licitagao a participagao de empresas enquadradas em quaisquer das
hipoteses a seguir elencadas:

a) Que se encontrem sob falencia, recuperagao judicial, concurso de credores, dissolugao ou
liquidagao;

b) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidoneas ou punidas com suspensao por
orgao da Administragao Publica Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde
que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do

Estado ou, conforme o caso, pelo orgao que o praticou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao;

c) Estrangeiras que nao funcionem no Pais;

5.7. Em se tratando de Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a comprovagao

desta condigao sera efetuada mediante certidao expedida pela Junta Comercial, Declaragao de

Breve Relato ou declaragao fornecida pela empresa e devera ocorrer no credenciamento, sob pena

de nao aplicagao dos efeitos da Lei Complementar n° 123/2006.

5.8. O custo de operacionalizagao pelo uso da Plataforma de Pregao Eletronico, a titulo de

remuneragao pela utilizagao dos recursos da tecnologia da informagdo ficara a cargo do licitante,

que podera escolher entre os Pianos de Adesao junto a BOLSA NACIONAL DE PREQOS.

5.9. O referido pagamento/remuneragao possui amparo legal no inciso III do art. 5° da Lei n° 10.520/02.

5.10. Correra por conta das licitantes todos os custos decorrentes aa elaOoragao e apreseniagOo de

propostas, nao sendo devida nenhuma indenizagao as licitantes pela realizagao de tais atos.
5.11. DADISTANCIA PARA A AUTORIZADA • SERVIQO DE MANUTENCAO
suas

PARA PARTICIPAR A LICITANTE DEVERA APRESENTAR DOCUMENTAQAO ATESTANDO POSSUIR5.11.1

SERVIQOS DE MANUTENQAO AUTORIZADOS PELA FABRICANTE DO VEICULO OU APRESENTAR
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DECLARACAO DE ALGUM CONCESSIONARY AUTORIZADO, COMO FORMA DE GARANTIR O REGULAR
PROGRAMA DE REVISOES.

5.1 1.2 ALEM DO DISPOSTO MO ITEM 5.11. 1 A EMPRESA DE MANUTENQAO AUTORIZADA PELA FABRICANTE
DEVERA ESTAR NO RAIO DE ATE 5Q0KM DE DISTANCIA DA SEDE DO MUNiCiPIO SAO VALERIO, COMO
FORMA DE PRESERVAR O ERARIO COM ALTO CUSTO DE DESLOCAMEMTO.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO EDITAL

6.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverao ser enviados ao
pregoeiro, ate 03 (Ires) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica,

exclusivamente por meio eletronico via internet atraves do enderego eletronico
cpIAsaovalerio.to.aov.br OU licitacao:g)saovalerio.to.aov.br

6.1.1- A pregoeira respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da
data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboragao do edital e dos anexos, bem como, assessoria juridica da pasta.

6.1.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao os
participantes e a administragao.

6.2. Qualquer pessoa podera impugnar os termos do edital do pregao, por meio do enderego

eletronico estampado no item 6.1, ate tres dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao

publica.

6.2. 1 - A impugnagao nao possui efeito suspensivo e cabera ao pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis

pela elaboragao do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de dois dias uteis,

contados da data de recebimento da impugnagao.

6.2.1.1 - A concessao de efeito suspensivo a impugnagao e medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

6.2.1.2 - Acolhida a impugnagao contra o edital, sera definida e publicada nova data para realizagao

do certame. Em caso de impugnagao com carater protelatorio sera aplicadas as sangoes pertinentes.

6.3. Nao serao reconhecidos as impugnagoes e os recursos que nao seja na forma eletronica, ou

apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nao

identificado no processo para responder pelo proponente:
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6.4. Se procedente e acolhida a impugnagao do Edital, seus vicios serao sanados e caso necessario,
nova data sera designada pela Administragao, para a realizagao do certame.

6.5. As consultas serao respondidas mediante o e-mail indicado no item 6.1 , o edital e seus anexos
estarao disponiveis nos sites www.saovalerio.to.aov.br/Jic / tacoes e www.bnc.ora.br.. onde se
encontram acessiveis a todos os interessados.

6.5.1. No site do Municipio serao disponibilizadas, alem das respostas, todas as informagoes que o
Pregoeiro julgar importantes, razao pela qual as empresas interessadas deverao consulta-lo quando
entender necessario.

6.5.2. Na ocorrencia de impugnagao de carater meramente protelatorio, ensejando assim o
retardamento da execugao do certame, a autoridade competente podera assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7° da Lei n° 10.520/02 e
legislagao vigente.

7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1. O certame sera conduzido pelo Pregoeiro designado pela Administragao, com o auxilio da Equipe
de Apoio, que tera, em especial, as seguintes atribuigoes:

I - Conduzir a sessao publica;

II - Receber, examinar e decidir as impugnagoes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos
anexos, alem de poder requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao desses
documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relagao aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - Coordenar a sessao publica e o envio de lances;

V - Verificar e julgar as condigoes de habilitagao;

VI - sanear erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos de
habilitagao e sua validade jurfdica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade competente quando

mantiver sua decisao;

VIII - indicar o vencedor do certame;
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IX - adjudicar o objeto, quando nao houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade competente
homologagao.

e propor a sua

7.2 - A partir do horario previsto no edital, a sessao publico na internet sera aberta pelo pregoeiro com
a utilizagao de sua chave de acesso e senha.

7.3 - Os licitantes poderao participar da sessao publica na internet, mediante a utilizagao de sua
chave de acesso e senha.

7 . 4 - 0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os
licitantes.

7 . 5 - 0 pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara aquelas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A desclassificagao da proposta sera
fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

7.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Somente as
propostas classificadas pelo pregoeiro participarao da etapa de envio de lances.

7.7 - Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarao da etapa de envio de lances.

8. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

8.1. As pessoas juridicas ou firmas individuals interessadas deverao nomear atraves do instrumento de

mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em

qualquer empresa associada a Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances

de pregos e praticar todos os demais atos e operagoes no site:www.bnc.ora.br.
8.2. A participagao do licitante no pregao eletronico se dara por meio de participagao direta ou

atraves de empresas associadas a BNC - Bolsa Nacional de Compras, a qual devera manifestar, por

meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagao e

atendimento as exigencias de habilitagao previstas no Edital.

8.3. O acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de prego e

lances sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dara mediante previa definigao de

senha privativa.
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8.4. A chave de identificagao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao
eletronico. salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado ou por iniciativa do BNC - Bolsa
Nacional de Compras.

8.5. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a BNC- Bolsa Nacional de
Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

8.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de capacidade tecnica para realizagao
das transagoes inerentes ao pregao eletronico.

8.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungao de sua capacidade tecnica para realizagao das transagoes
inerentes a este Pregao.
8.8. O uso da senha de acesso pelo licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema, ou
ao orgao ou entidade responsavel por esta licitagao, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

9. DO CADASTRAMENTO (FACULTADO)

9.1. O Cadastramento e pega facultada a licitante.

9.2. A habilitagao dos fornecedores em licitagao pertinente a aquisigao de bens e servigos, inclusive
de obras e publicidade, deverao ser comprovadas por meio de previa e regular inscrigao cadastral,
desde que os documentos comprobatorios estejam validados e atualizados.

9.3. O Cadastramento junto ao Municipio permite a participagao dos interessados na modalidade
licitatoria Pregao Eletronico, porem mesmo assim deverao apresentar os documentos colacionados no

item 16.

9.4. O cadastramento podera ser realizado atraves do site elencado no item 61.

10. DA PARTICIPAGAO
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10.1. A participagao no Pregao Eletronico se dara por meio da digitagao da senha pessoal e
intransferivel do licitante e subsequente encominhamento da proposta de pregos, exclusivamente por
meio da Plataforma Eletronica, observados data e horario limite estabelecidos.

10.2. Cabera ao licitante acompanhar atentamente as operagoes na Plataforma Eletronica durante a
sessao publica do pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas peld Plataforma Eletronica ou da desconexao:

10.3. Qualquer duvida em relagao ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida
diretamente a empresd dssociada pelos telefones: Pinhais-PR (41) 3557-2103 (41) 991367677
atraves da Bolsa Nacional de Compras pelo e-mail contatoo’bnc.ora.br.

e, ou

11. DA SESSAO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAQAO DOS LANCES

11.1. A partir do horario previsto no Edital e na Plataforma Eletronica, tera inicio a sessao publica do
pregao eletronico, com a divulgagao das propostas de pregos recebidas, passando o Pregoeiro a
avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitiva, oportunidade em que os
licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico. Os licitantes
poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sessao publica e as
regras estabelecidas no edital.

11.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverao estar conectados a
Plataforma Eletronica para participar da sessao de lances. A cada lance ofertado o participante sera
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor;

11.4. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistemo, observado, qudndo houver, o intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances,

que incidira tanto em relagdo aos lances intermediaries quanto em relagao ao lance que cobrir a
melhor oferta.

11.5. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

11.6. Durante o transcurso da sessao publica os participantes serao informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado. A plataforma nao identificora o autor dos lances aos demais

participantes e nem ao Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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11.7. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

11.8. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apos a
comunicagao do fato aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

11.9 - Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico os seguintes modos de disputa:
aberto os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes, conforme o criterio
de julgamento adotado no edital.

11.10 - No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessao publica durara dez 10 e,

apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de durapao da sessao publica.

11.11 - A prorrogapao automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogapao, inclusive quando
se tratar de lances intermediaries.

11.12 - Na hipotese de nao haver novos lances na forma acima a sessao publica sera encerrada
automaticamente.

11.13 - Encerrada a sessao publica sem prorrogapao automatica pelo sistema, o pregoeiro podera,

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da

consecupao do melhor prepo disposto no § unico do art. 7° do Decreto 10.024, mediante justificativa.

11.14 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prepo, para que

seja obtida melhor proposta, vedada a negociapao em condipoes diferentes das previstas no edital.

11.15 - A negociapao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.

11.16 - Encerrada a etapa de negociapao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prepo em relagao ao maximo

estipulado para contratagao no edital e verificara a habilitagao do licitante conforme disposigdes do

edital.
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11.17. A plataforma informara a proposta de menor valor do lote/item imediatamente apos o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, apos negociagao e decisao pelo pregoeiro
acerca da aceitagao do lance de maior valor;

11.18 - Apos a conference e consulta, e se os documentos comprobatorios de habilitapao estiverem
de acordo com o solicitado, sera declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o
prazo para manifestapao de intenpao de interposigao de recurso. Sendo que nesse momento ficara
franqueada a todos os licitantes a consulta dos documentos, cadastrados na plataforma, do (s)
licitante (s) vencedor (es) do lote/item.

1 1.19. Se a proposta ou o lance do lote/item de menor oferta nao for aceitavel, por inexequibilidade,

ou se o fornecedor desatender as exigences habilitatorias o Pregoeiro examinara a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitapao do participante, na ordem de
classificapao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta ou lance que atenda o
Edital. Tambem nessa etapa o Pregoeiro podera negociar com o participante para que seja obtido
valor melhor;

11.20 - A aceitabilidade sera aferida a partir dos pregos de mercado vigentes na data da
apresentagao das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo orgao licitante, que sera
juntada aos autos por ocasiao do julgamento.

11.21. Constatando o atendimento das exigences fixadas no Edital, o objeto sera adjudicado ao(s)
autor (es) da ( s) proposta( s) ou lance de menor valor do lote/item.

11.22 - O pregoeiro podera, no julgamento da habilitapao e das propostas, sonar erros ou falhas que

nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao

fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e Ihes atribuira validade e eficacia para
fins de habilitapao e classificapao, observado o disposto na Lei n° 9.784. de 29 de janeiro de 1999.

11.23 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligencias,

com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessao publica somente podera ser reiniciada

mediante aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedencia, e a

ocorrencia sera registrada em ata.

12. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRONICA

12.1. O encaminhamento de proposta(s) para a Plataforma de Pregao Eletronico pressupoe o pleno

conhecimento e atendimento as exigencias de habilitapao previstas no Edital. O Licitante sera

responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas em seu nome na Plataforma Eletronica,

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
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12.2. Poderao ser inabilitadas as propostas inseridas na Plataforma de Pregao Eletronico que deixarem
de confer: a) as especificagoes dos itens com marca e fabricante. em conformidade com as
especificagoes constantes no Termo de Referenda; b) proposta de pregos, com mais de duas casas
decimals, haja vista que deverao ser apresentadas com no maximo duas casas.

' 2.3. A nao insergao de proposta gontendo as informagoes solicitadas na alinea "a" do sub-ITEM 12.2
implicara na DESCLASSIFICACAO da empresa, faoe a ausencia de dados suficientes
classificagao da(s) proposta(s).

para a

13. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

13.1. Os liaitantes enaaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, conaomitantemente oom os
documentos de habilitagao exigidos no edital, proposta com a descrigao do objeto ofertado e o
prego, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

13.2. Na proposta escrita, devera confer:
a) Data e assinatura do representante legal da proponente;

b) Razao social, CNPJ -Cadastro Nacional de Pessoa Juridica; Inscrigao estadual

c) Enderego completo;

d) As especificagoes do material com marca, em conformidade com as especificagoes constantes no

Termo de Referenda:
e) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data

de abertura da sessao publica do pregao, no silencio assim sera considerado;

f) preco unitario e total do item com ate 02 (duas) casas decimais, ja incluidas todas as despesas com
transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os onus decorrentes de contratagao de pessoal, leis

trabalhistas, da Prevideneia Social, encargos fiscais, comerciais, inclusive descarga dos equipamentos,

e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada;

g) DEVERA APRESENTAR PROSPECTO DO VEiCULO COM TODAS SUAS ESPECIFICACOES.
13.2.1. O preenchimento do campo “Marca" dos materials ofertados e obrigatorio, sob pena de

desclassificagao do item que nao apresentar essa especificagao.

13.2.2. - Nos pregos deverao estar computados todos os tributos, encargos, insumos de produgao,

beneficios e despesas indiretas, bem assim despesas com a entrega, correndo tal operagao unica e

exclusivamente por conta, risco e responsabiiidade da contratada.

13.2.3 - Nao sera admitida cotagao inferior ou superior a quantidade prevista neste edital.

13.3. Ocorrendo discordancia entre os valores numericos e por extenso, prevalecerao estes ultimos;
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13.4. Atendidos todos os requisitos sera (ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer
(em) o MENOR PREQO POR ITEM

13.5. Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagao
em vigor.

13.6. DA ENTREGA E DO PRAZO

13.6. 1 - A entrega dos itens devera ser efetuada, em horario de funcionamento do orgao, conforme
solicitagao previa, pelo Departamento requisitante, no Almoxarifado do orgao licitante, situado no
Municipio de Sao Valerio, a qual ira ocorrer, apos o recebimento da Ordem de Fornecimento.

13.6.2 - A cargo, transpose e descarga do item adquirido sera de total responsabilidade da licitante
vencedora.

13.6.3 - O objeto ora licitado somente serao recebidos acompanhados da respectiva Nota Fiscal. Em
hipotese alguma sera recebida mercadoria desacompanhada da respectiva Nota Fiscal.

13.6.4 - Devido a necessidade a entrega devera ser efetuada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos a contar da SOLICITAGAO ENVIADA NO ENDEREQO ELETRONICO FORNECIDO PELA LICITANTE .

devendo a entrega do referido produto, ser efetuada na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

VALERIO DO TOCANTINS/TO, em dias uteis e em horario de funcionamento da repartigao.

14 - DA FISCALIZAQAO:

14.1 - A fiscalizagao da execugao do contrato sera efetuada pelo titular do orgao requisitante. ou

preposto por ele designado, de acordo com as especificagoes constantes na "Minuta do Contrato”,
em anexo.

14.2 - A Nomeagao de fiscal do contrato se dara quando a lavratura do instrumento contratual.

15 - DAS CONDUCES DE PAGAMENTO:

15.1 - Os pagamentos devidos, serao efetuados apos a entrega, e apos o recebimento do recurso do

respectivo Convenio na conta da Prefeitura Municipal de Sao Valerio.
15.2 A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal com o produto discriminado, apos a Solicitagao.

15.3 O pagamento somente sera efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa,

ficando a contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratagao deverao ter

seu prazo de validade renovada a cada vencimento.
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15.4 O pagamento sera efetuado apos a entrega, a partir do atesto da Nota Fiscal pela Comissao de
Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante deposito em conta bancaria da
contratada.

16 - DA HABILITACAO

' 6.1 - Copia do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado no Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciois; documentos de eleigao dos atuais administradores, tratondo-se de sociedades por agoes,
acompanhados da documentagao ato constitutivo, estatuto ou contrato social; ato constitutivo
devidamente registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades
civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

16.2 - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ);

16.3 - Comprovagao do enquadramento legal como micro empresa ou empresa de pequeno porte
nos termos da LC 123/06, mediante apresentagao de: a) Certidao Simplificada expedida pela Junta
ComerciaLb) Declaragao de enquadramento como micro ou pequena empresa (anexo)

16.4 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de debito com a Fazenda Estadual da sede
da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei, inclusive as microempresas e empresas de
pequeno porte que poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital.

16.5 - Comprovagao via declaragao da propria empresa licitante de que nao utiliza ou beneficiou,

direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos ultimos 05 (cinco) anos pela utilizagao de mao de
obra infantil. bem como tenha reiteradamente infringido as normas gerais de protegao ao trabalhador
adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou anterior por infragao a normas de
seguranga e saude do trabalhador menor de idade, (em conformidade com o estabelecido no inciso
V do art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n° 9.854/99 e Decreto Federal n° 4.358/2002).

16.6 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de Debitos Municipals, expedida pelo
Munidpio sede da empresa, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que
poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital.

16.7 - Devera ser apresentado, tambem, comprovante de cadastramento mobiliario junto ao
Munidpio sede da empresa licitantes (cartao de inscrigao no Cadastro Mobiliario ou Alvara de

funcionamento para este exercicio).

16.8 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos conjunta de debitos relativa a tributos

Federais e a Divida Ativa da Uniao fornecida pelo Ministerio da Fazenda / Procuradoria Geral da
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Fazendo Nacional - Secretaria do Receita Federal do Brasil, inclusive para as microempresas e
empresas de pequeno porte que poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital

16.9 - Certidao Negative ou positiva com efeitos negativos de Regularidade de Situagao perante o
FGTS (art. 29, inciso IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e alteragdes), inclusive para as microempresas e
empresas de pequeno porte que poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital.

16.10 - Certidao Negative ou positiva com efeitos negativos de Debitos Trabalhistas, inclusive para as
microempresas e empresas de pequeno porte que poderao observar o disposto no Item 17 do
presente edital.

16.11 -Certidao negativa de falencia ou recuperagao judicial, ou liquidagao judicial, ou de execugao
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na propria certidao. ou, na omissao desta, expedida a menos de
30 (trinta) dias contados da data da sua apresentagao;

16.12. - Declaragao do concessionary ou empresa autorizado da assistencia tecnica do veiculo, que
tern sede num raio de 500 Km da sede do municipio de Sao Valerio.

16.13 - No minimo 01 (um) atestado de capacidade tecnica emitido por entidade publica ou privada
que comprove que a licitante ja executou fornecimento de objeto identico ou semelhante d proposta
oferecida.

16.14 - Declaragao elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,

assegurando a inexistencia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragao.

16.15 Demais declaragoes que se fizerem anexo a este edital.

16.16 - Dados do representante da empresa responsavel pela assinatura do contato, caso seja
vencedora, contendo: Nome, CPF, RG, estado civil e enderego.

16.17 - Nao serao admitidas. na licitagao, as pessoas suspensas ou impedidas de licitar, as que
estiverem em regime de falencia ou recuperagao judicial, as que estiverem devendo para o fisco ou
que tenha sua situagao patrimonial deficitaria, em razao do seu passivo ser maior que o ativo.

16.18 - No caso de empresa que tenha filial, os documentos habilitatorios e a proposta de pregos

deverao referir-se a um so local de competencia, ou seja, toda documentagao devera estar

compativel com o C.N.P.J. apresentado, nao sendo permitida mesclagem de documentos.
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16.19 - Caso algum documento seja emitido pela "Internet", nao sera necessaria a sua autenticagao,
uma vez que sera efetuada a devida conferencia, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no "site" do
orgao competente.

OBS. A) DEVERA APRESENTAR TAMBEM:
•DOCUMENTACAO ATESTANDO POSSUIP SERVIQOS DE MANUTENCAO AUTORiZADOS PELA
FABRICANTE DO VEICULO OU APRESENTAR DECLARAQAO DE ALGUM CONCESSIONARlO
AUTORIZADO. COMO FORMA DE GARANTIR O REGULAR PROGRAMA DE REVISOES. DEVERA
AINDA ESTAR DEMONSTRADO QUE A DlSTANCIA DO CONCESSIONARlO ESTA NO RAIO DE ATE
500KM DE DlSTANCIA DA 3EDE DO MUNICIPIO DE SAO VALERIO/TO. COMO FORMA DE
PRESEPVAR O ERARIO COM ALTO CUSTO DE DESLOCAMENTO.

17 - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

17.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte (MPEs) sera garantido o tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementer 123/06.

17.2 - O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-a nas condigoes
do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar
n2 123, de 14 de dezembro de 2006, cujas definigoes do que sejam micro e empresa de pequeno
porte encontram-se expressas em seu artigo 3°.

17.3 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte
deverao ter essa situagao inserida na redagao do nome empresarial ou fornecerem declaragao de
que se enquadram em um das situagoes acima apontadas, juntamente com a comprovagao de
adesao a programa “Simples Nacional".

17.4 - No caso de microempresas e empresas de pequeno porte a comprovagao de sua regularidade
fiscal somente sera exigida no momento da assinatura do contrato, devendo, contudo, ser
apresentado no Envelope (documentagao) todos os documentos relativos a regularidade fiscal, ainda
que com alguma ressalva, junto com uma declaragao de que a empresa e uma microempresas ou
empresas de pequeno porte.

17.5 — As MPEs declaradas vencedoros do certain© que possulrem alguma restriqao com relagao a

comprovagao da regularidade fiscal terao o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por mais 05 (cinco)

dias, contados a partir dessa declaragao, para regularizagao dessa situagao, pagamento ou

parcelamento do debito e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de

certidao negativa.
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17.7 - No caso da nao regularizagao da documentagao serao convocados pelo orgao licitante os
licitantes remanescentes na ordem de classificapao para assinatura do contrato.

17.8 - Sera assegurado, como criterio de desempate, preferencia de contratagao
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situapoes em que as
propostas finais apresentadas pelas MPEs sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

para as

17.9 - Ocorrendo o empate proceder-se-a conforme previsto nos incisos do artigo 45 da Lei
Complementar n° 123/06.

17.10 - A MPE mais bem classificada dentro desse limite de ate 5% (cinco por cento) sera convocada
para apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos
lances, sob penas de preclusoo.

17.11 - O disposto nos itens 17.8 e 17.9 somente se aplicarao quando a melhor oferta nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

18- DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

18.1. No horario e local indicados no preambulo, sera aberta a sessao de processamento do Pregao
Eletronico.

18.2. Para efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte
deverao apresentar documento comprobatorio do enquadramento como ME ou EPP, sob pena de
nao gozarem os beneficios desta.

18.2.1. A falsidade da declaragao prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n°
123/2006 caracterizara infragao administrativa, sem afastar as demais infragoes penais cabiveis.

18.3. A analise das propostas pela Pregoeira visara ao atendimento das condigoes estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto nao atenda as especificagoes,

prazos e condigoes fixadas no Edital;

a) No tocante aos pregos, as propostas serao verificadas quanto a exatidao das operagoes

aritmeticas que conduziram ao valor total orgado, procedendo-se as corregoes no caso de eventuais
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erros, tomando-se como corretos os pregos unitarios. As corregoes efetuadas serao gonsideradas para
apuragao do valor da proposta.

18.4. Atendidos todos os requisitos sera (ao) considerada( s) vencedora(s) a ( s) licitante(s) que oferecer
|em) o MENOR PREQO POR ITEM.

18.5. Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagao
em vigor.

18.6. Se a oferta nao for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigencies para a habilitagao, a
Pregoeira examinara a oferta subsequente de menor prego, negociara com o proponente, decidira
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condigoes de habilitagao e assim
sucessivamente, ate a apuragao de uma oferta aceitavel em razao de atender aos requisitos de
habilitagao, caso em que sera declarado vencedor.

18.7. No caso de eventuais falhas, omissoes ou outras irregularidades o Pregoeiro podera, no
julgamento da habilitagao e das propostas, sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em
ata e acessivel aos licitantes, e Ihes atribuira validade e eficacia para fins de habilitagao e
classificagdo.

18.7-1 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligencias,

com vistas ao saneamento acima, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedencia, e a ocorrencia sera
registrada em ata.

18.7-2 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagao, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos no edital e jd apresentados, serao encaminhados pelo licitante melhor
classificado apos o encerramento do envio de lances, no prazo de ate 02 (duas) horas contado da
solicitagao do pregoeiro no sistema.

18.8 - A verificagao sera certificada pelo Pregoeiro e deverao ser anexados aos autos os documentos
passiveis de obtengao por meio eletronico. salvo impossibilidade devidamente justificada.

18.9 - A Administragao nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletronicos,

no momento da verificagao. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os
documentos alcangados pela verificagao, a licitante sera inabilitada.

18.10 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitagao previstos neste Edital, a licitante sera
habilitada e declarada vencedora do certame.

Avenida Minas Gerais. n° 237, Centro - Sao Valerio - TO - CEP: 77.390-000 - Fone:(63) 3359 -1433 CNPJ N°: 25.043.449/0001 - 68,
www.saovaleiio.lo.aov.br licitocao'asaovalerio.to.aov.br



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

SECRETAKIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO
CNPJ N° 25.043.449/0001 - 68

ADM:2021/2024

* ‘‘' *< ,
, V’*"'' Prsfeitura Mumcipai de* Sao Valerio

Uniao. Trabalho c Prosperidade
Aiim 2021- Milj

X

18.11 - Se a oferta nao for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigencias para a habilitagao, o
Pregoeiro examinara a oferta subsequente de menor prego, negociara com o seu autor. decidira
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condigoes de habilitagao e assim
sucessivamente, ate a apuragao de uma oferta aceitavel cujo autor atenda os requisitos de
habilitagao, caso em que sera declarado vencedor.

18.12 - As empresas vencedoras dos itens/lotes se houver modificagao do valor destes em razao da
fase de lances, devera no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis enviar nova proposta por escrito
contendo os pregos unitario de cada item a fim de que a somatoria desses itens atinja o novo valor
total do lote atingido apos a fase de lances.

19 - DOS RECURSOS, ADJUDICAgAO E HOMOLOGAgAO

19.1. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar
podera manifestar imediata e motivadamente a intengao de recorrer dentro do prazo de 10 (dez)
minutos em campo proprio no sistema com registro da sfntese das suas razoes.

a) Ao (a) Pregoeiro (a) cabera o juizo de admissibilidade.

a.l ) Nao serao recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatorios ou quando nao for
suficientemente justificada e fundamentada a intengao de interpor o recurso pelo licitante;

b) Aceito o recurso pelo (a) Pregoeiro (a), sera facultado ao licitante juntar memoriais no prazo de 03
(tres) dias uteis.

c) Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes. no prazo

de tres dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos

indispensaveis a defesa dos seus interesses.

19.2. A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante importara a decadencia do direito de

recurso e a adjudicagao do objeto da licitagao pelo Pregoeiro ao vencedor.

19.3. O acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de
aprovei+amgnto,

19.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicagao do objeto da licitagao ao

licitante vencedor.

19.5. Na ocorrencia de manifestagao ou interposigao de recurso de carater meramente protelatorio,

ensejando assim o retardamento da execugao do certame, a autoridade competente podera
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assegurado o contraditorio e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7° da Lei n°
10.520/02 e legislagao vigente.

19.6. Os recursos e respectivas impugnagoes cabiveis deverao obedecer aos seguintes requisitos, sob
pena de nao serem conhecidos:

19.6.1. Ser dirigido ao orgao licitante, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (tres) dias uteis,
conforme estabelecido acima;

19.6.2. Ser dirigido a autoridade administrativa maxima do orgao licitante, nos casos de anulagao ou
revogagao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 109, inciso I, alinea "c". da Lei Federal
n° 8.666/93;

19.7. Nao serao conhecidas as razoes de recursos interpostos apos o respectivo prazo legal, e/ou
subscrito por representante que nao comprove poder de representagao legal.

19.8. Interposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisao ou encaminha-lo
devidamente informado a autoridade competente.

19.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento.

19.10. O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagao dos atos
insuscetlveis de aproveitamento.

19.11. A adjudicagao sera feita por item.
19.12. O prego adjudicado permanecera fixo e irreajustavel.

19.13. A decisao em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento aos interessados,
atraves de comunicagao por escrito.

19.14. E facultado a Administragao transferir a adjudicagao aos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo 1° (primeiro)
classificado, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagao, independentemente da aplicagao
das sangoes previstas neste edital, nas condigoes do § 2°, do art. 64 da Lei 8.666/93;

19.15. Podera a proposta de a licitante ser desclassificada ate a contratagao, se tiver a Administragao

conhecimento de fato ou circunstancia superveniente que desabone sua regularidade fiscal, juridica,

qualificagao tecnica e/ou economico-financeira. Neste caso, podera ser procedida nova

classificagao, efetuando-se a convocagao das licitantes remanescentes.
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20 - PRAZO E CONDigOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1. Apos a adjudicagao do objeto do licitagao a vencedora tera o prazo de ate 05 dias uteis, a
contar da data do recebimento da convocagao para assinar o contrato / ARP.

20.2. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede do orgao licitante na cidade de
Sao Valerio, observado o horario de funcionamento da repartigao, informagdes pelo (63) 3359-1433 ou
e-mail

20.3. O prazo concedido para assinatura do Contrato / ARP podera ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, quando solicitado, durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administragao.

20.4. Decorrido o prazo estipulado no subitem 20.1, se a Adjudicataria nao assinar o contrato no prazo
e condigoes estabelecidas, decaira do direito a mesma, sujeitando-se as sangoes previstas no art. 81
da Lei 8.666/93, sem prejuizo das demais medidas legais cabiveis.

20.5. E facultado a Administragao transferir a adjudicagao aos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo 1° (primeiro)
classificado, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagao, independentemente da aplicagdo
das sangoes previstas neste edital, nas condigoes do § 2°, do art. 64 da Lei 8.666/93;

20.6. Podera a proposta de a licitante ser desclassificada ate a contratagao, se tiver a Administragao
conhecimento de fato ou circunstancia superveniente que desabone sua regularidade fiscal, juridica,

qualificagao tecnica e/ou economico-financeira. Neste caso, podera ser procedida nova
classificagao, efetuando-se a convocagao das licitantes remanescentes.

20.7. Condigoes para assinatura do contrato / ARP: Instrumento publico ou particular de mandato, este
ultimo com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatario da contratagao, quando nao se
tratar de socio ou diretor autorizado atraves de estatuto ou contrato social.

21 - DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:

21.1 - Rubricas Orgamentarias:
Atesto que ha Dotagao Orgamentaria para cobertura das despesas ora pretendidas. Em caso de

necessidade de suplementagao para cobertura das despesas oriundas desta contratagao, fica a

cargo do Setor de Contabilidade classificar a Dotagao Orgamentaria para anulagao.

Avenida Minas Gerais. n° 237. Centro - Sao Valerio - TO - CEP: 77.390 -000 - Fone:(63) 3359 - 1433 CNPJ N°: 25.043.449 /0001 - 68.
www.saovalerio.to.aov.br licitacao®saovalerio.to.qov.br



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
CNPJ Nu 25.043.449/0001 - 68

ADM:2021/2024

Prefeitura Municipal deC[Sao Valerio
Uniao. Trabalho c Prosporidade

Mm •Ml - V>IU

As despesas oriundas desta aquisigdo correrao a conla do elernento de despesa e das fontes de
recursos a seguir:

DOTAQAO ORQAMENTARIA
DOTApAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Projeto
Grupo Modalidade ElernentoUnidade

Orgamentaria
Categoria

economica
Orgao Fungao Subfungao Programa de de de

Despesa Aplicagao despesaAtividade

03 11.01 17 512 04.11 1.038 4 4 90 52

FONTE DE RECURSO

5 I 0 I 0 | 0 I 0RECURSOS PROPRIOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIA de CONVENIO FEDERAL 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 - DA RESCISAO DO CONTRATO / ARP:

22.1 - A inexecugao do contrato/ARP, parcial ou total ensejara na sua rescisao, com as
consequencias previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 e alteraqoes posteriores.

23 - DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAQOES DO ORGAO LICITANTE

23.1 - Acompanhar e fiscalizar, atraves de preposto designado pelo Titular do Departamento
requisitante a execugao do contrato, objeto deste Edital.

23.2 - Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugao do contrato, de forma parcial ou total,

mediante pagamento unico e exclusivo do foinecimento executado.

23.3 - Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato.

23.4 - Ao Municipio fica assegurado o liaimo direito de subsistindo razoes plausiveis e de interesse

coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, ern qualquer circunstancia e epoca da execugao do
contrato, depois de notiticada. do ato, a parte contratada, com antecedencia minima de 30 (trinta)

dias, sem onus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Publico e devidos fins de direito.

24 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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24.1 A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipals direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, bem
como, aplicaveis aos casos de subcontratagao.

24.2 Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA Devera:

24.2.1 Atender prontamente a solicitagao da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO, no
fornecimento do objeto nas especificagoes deste TERMO DE REFERENCIA , a partir da solicitapao do
Departamento competente, bem como com garantia nao inferior a 01 (ano) anos.

24.2.3 Entregar o veiculo, de forma a permitir completa seguranpa durante o transpose,
acompanhado de nota fiscal, de acordo com as especificapoes tecnicas, no prazo de 30 dias corridos
da solicitapao.

24.2.4 A nota fiscal devera ser acompanhada pelas Certidoes de Regularidades Fiscal;

24.2.5 Substituir o veiculo por qualquer vicio ou defeito ou que nao esteja em conformidade com as
especificapoes da nota de empenho. No caso de recolhimento do veiculo pela licitante para reparos
em periodo de garantia de fabrica a mesma fica obrigada a fornecer a Secretaria de Administragao
da Prefeitura de Sao Valerio /TO, outro veiculo com as mesmas caracteristicas pelo periodo de
reparos.

24.2.6 Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO /TO
ou a terceiros, por agao ou omissao no fornecimento do presente.

24.2.7 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratagao. salvo mediante
previa e expressa autorizagao.

24.2.8 Manter durante a vigencia do Contrato todas as condigoes de habilitagao e qualificagao
exigidas neste TERMO DE REFERENCIA .

24.2.9 Prestar as informagoes e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

24.2.10 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentodo.

24.2.11 Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte e entrega do produto na
sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO /TO.
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24.2.12 Fornecer o veiculo zero quilometro, com duos chaves e Certificado de Registro, com o
Licenciamento Veicular - CRLV em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO, registrado
DETRAN- TO, com os manuals do proprietario, de manutengao e de garantia.

no

24.2.13. Prestar servigo de assistencia tecnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigencia
da garantia, (estipulada pelo fabricante) o veiculo que apresentar vicios, defeitos ou incorregoes,
sem onus para o PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO /TO , resguardando as revisoes periodicas
indicadas pelo fabricante, as quais serao custeadas pela Prefeitura Municipal de Sao Valerio;

25 - DAS SANQOES:

25.1 - Na hipotese de inexecugao total ou parcial do fornecimento, o Contratante, garantida a
apresentagao de previa defesa, aplicara a licitante vencedora, sem prejuizo da responsabilizagao
civil e penal cabi'veis, as seguintes sangoes:

25.1.1 - Advertencia.

25.1.2 - Verificando-se o nao cumprimento de exigencias previamente formuladas pela fiscalizagao, ou
de outras quaisquer disposigoes do contrato, atraves de comunicagoes escritas, e sem prejuizo da
rescisao, aplicar a contratada a multa, equivalente a 0,2% (dois decimos por cento) do valor total do
contrato, por dia de atraso, no atendimento da exigencia formulada, apos decorrido o prazo de
entrega.

25.1.2.1 - Se o excesso de prazo, acima referido, ultrapassar 30 (trinta) dias, o orgao licitante poderd
optar pela rescisao do contrato, nos termos do item 22.1.

25.1.3 - Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao por um prazo de ate 02 (dois) anos;

25.1.3.1 - Ficara impedido de licitar e de contratar com orgaos desta municipalidade, pelo prazo
acima, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes legais,
garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta cometer um das infragoes previstas no artigo 49 do Decreto Federal 10.024/19.

25.1.4 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao, perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes apos decorrido o prazo da sangao aplicada com
base no item anterior.
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25.1.5 - As sangoes previstas nos subitens "25.1.1", "25.1.3" e "25.1.4” deste item, poderao ser aplicadas
juntamente com a do subitem “25.1.2", facultada a defesa previa da interessada no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.1.6 - As referidas penalidades nao excluem as perdas e danos resultantes.

26 - DOS IUCITOS PENAIS

26.1. As infragoes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominagoes aplicaveis.

27 - DAS DISPOSIQOES GERAIS:

27.1 - A autoridade competente para homologar o procedimento licitatorio, podera revoga-lo
somente em razao do interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar a revogagao, e devera anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

27.1.1. A anulagao do procedimento induz a do contrato ou ARP.

27.1.2. Os licitantes nao terao direito a indenizagao em decorrencia da anulagao do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

27.2 - As normas disciplinadoras desta licitagao serao interpretadas em favor da ampliagao da disputa,

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que nao comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.

27.3-Os casos omissos do presente Pregao serao solucionados pelo Pregoeiro.

27.4. Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

27.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao

do certame na data marcada, a sessao sera redesignada para o dia seguinte, no mesmo horario.

27.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-a o do vencimento.
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27.7. O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que sejam possfveis as aferigoes das suas qualificagoes e as exatas compreensoes da
sua proposta, durante a realizagao da sessao publica de Pregao.

27.8 - Os casos omissos, assim como as duvidas, serao resolvidos com base na Lei Federal n° 10.520/02,
Decreto Federal 10.024/19, Decreto Municipal 057/2013, subsidiariamente a lei federal 8.666/93 e
alteragoes posteriores, bem como de acordo com as demais normas juridicas em vigor.

27.9. Nao cabe a BNC qualquer responsabilidade pelas obrigagoes assumidas neste procedimento,
exceto se comprovado prejuizos por mau funcionamento do sistema.

27.10. Em caso de discordancia existente entre as especificagoes deste objeto descritas no sistema e
as especificagoes constantes deste Edital, prevalecerao as ultimas.

Sao Valerio/TO, 10 de Janeiro de 2023.

Bruno Leonardo it C. CarneiroPT*go*iroPwtww 013/2021

= C. Carneiro
^oeiro

013/2021Portaria

DO DE CASTRO CARNEIRO
ElRO MUNICIPAL

BRUNO LEON
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ANEXO I

DESCRITIVO DO VEICULO

ESCIFICACAOORDEM QTD MARCA UNO VALOR UNITATIO VALOR TOIAL

CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR LIXO 6m3

Caminhao leve com coletor compactador de residuos
solidos, transmissdo 4x2, ano de fabricagao 2022/2022 ou
superior zero Km, potencia minima 150 CV, cintos de
seguranga de 03 (tres) pontos, bancos em tecido,
regulagem de altura de diregao, ar condionado. PBT (legal)
minimo 10.500 kg. Diregao hidraulica ou eletrica. O
compactador deve ser novo, montado, capacidade
minima de lixo compactado 6 m3, comandos hidraulicos
para abertura, descarga e fechamento, com comando por
alavancas. Bomba de acionamento acoplada diretamente
a tomada de forgo do chassi ou por meio de cardan,
deposito em chapa de ago SAE 1010/20, trava e destrava
manual da estrutura da porta traseira, acionado por
cilindros hidraulicos, caixa de chorume capacidade minima
50 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla agao e
sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para
no minimo 02 pessoas, garras de sustentagao para
operadores, iluminagao na praga de cargo traseira para
trabalho noturno, faixas refletivas e demais equipamentos
de seguranga exigidos pelo CONTRAN. O 1° emplacamento
em favor da Prefeitura Municipal de SAO VALERIO - TO, com
taxes e impostos quitados.
Logomarca do DPCN
Garantia minima de 12 meses.

R$ 561.466,67
R$ 561.466,67UND

OBS. DEVERA APRESENTAR PROSPECTO DO VEICULO COM TODAS SUAS ESPECIFICACOES.

ANEXO II

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

Neste presente registro de pregos para futura contratagao empresa especializada fornecimento
Aquisigao de 01 (um) caminhao coletor compactador lixo 6m3, 0 km, oriundo (emenda 71280009) ,

Convenio Plataforma + Brasil n° 927267 - 2022, para atender e desenvolver as atividades da Prefeitura
Municipal de Sao Valerio - TO.
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1 - INTRODUCAO

l.l - O presente Termo de Referenda tem por escopo descrever o veiculo, especificagoes tecnicas.quantitativos e demais condigoes gerais de atendimento, a fim de permitir aquisigao de veiculo queatenderd o PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO. pela modalidade de licitagao PREGAO naforma ELETRONICA .

ESCIFICAQAOOR0EM VALOR
UNITATtO

QTD MARCA UNO VALOR TOTAL
CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR LIXO 6m3

Caminhao leve com coletor compactador de residuos solidos,
tronsmissao 4x2, ano de fabricagao 2022/2022 ou superior
Km, potencia minima 150 CV, cintos de seguranga de 03 (tres)
pontos, bancos em tecido, regulagem de altura de diregdo, ar
condionado, PBT (legal) minimo 10.500 kg. Diregdo hidraulica ou
eletrica. O compactador deve ser novo, montado, capacidade
minima de lixo compactado 6 m3, comandos hidraulicos para
abertura, descarga e fechamento, com comando por
alavancas. Bomba de acionamento acoplada diretamente a
tomada de forga do chassi ou por meio de cardan, deposito em
chapa de ago SAE 1010/20, trava e destrava manual da
estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidraulicos,
caixa de chorume capacidade minima 50 Litros, teto em chapa
lisa, cilindro de dupla agao e sistema de carregamento traseiro,
plataforma traseira para no minimo 02 pessoas, garras de
sustentagao para operadores, iluminagao na praga de carga
traseira para trabalho noturno, faixas refletivas e demais
equipamentos de seguranga exigidos pelo CONTRAN. O 1°
emplacamento em favor da Prefeitura Municipal de SAO
VALERIO - TO, com taxas e impostos quitados.
Logomarca do DPCN
Garantia minima de 12 meses.

zero

R$ R$1 1 UND 561.466,67 561.466,67

2 - JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisigao do Caminhao leve com coletor compactador de residuos solidos considerando que o
municipio de Sao Valerio - TO. SECRETARIA MUNCIPAL MEIO AMBIENTE na zona urbana, Visando

melhoria da coleta de residuos solidos no municipio de SAO VALERIO - TO. e otimizar o trabalho de
beneficiamento do mesmo. E certo, que acarretara melhor atendimento a populagao com servigo
publico de coleta de tratamento de residuos solidos adequado, diminuindo, por conseguinte, o risco
de doengas.
2.1 A estimativa da quantidade a ser adquirida baseou-se no levantamento de veiculos passiveis de
substituigao e no cronograma de servigos a serem realizados, constantes no piano de governo da
atual gestao municipal.

2.2 O objetivo da contratagao, portanto, e, a partir da selegao da proposta mais vantajosa para o

Municipio, mediante tratamento isonomico a terceiros interessados em firmar contrato com o Poder

Publico, obter a melhor relagao custo-beneficio na referida aquisigao, levando-se em consideragao,

todos os termos, a natureza, economicidade e a finalidade dos produtos.em

3 - ESPECIFICACOES
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3.1. As especificagoes tecnicas aqui indicadas sao exigencias minimas para os itens ofertados e sao de
atendimento obrigatorio.

3.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSORIOS:

Veiculo devera ser equipado com todos os itens de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN
e tambem:
• Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e tambem todos os exigidos no
CONTRAN;

HORIMETRO

INSTALADO ETACOGRAFO DIGITAL
PBT (LEGAL) MINIMO 1 1.000 KG
POTENCIA MINIMA 150 CV
DIREgAO HIDRAULICA OU ELETRICA
TRANSMISSAO 4X2

CAPACIDADE MiNIMA 50 LITROS
PLATAFORMA TRASEIRA PARA NO MINIMO 02 PESSOAS
GARRAS DE SUSTENTAQAO PARA OPERADORES
CAPACIDADE MINIMA DE LIXO COMPACTADO 6 m3

4. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

Devido a necessidade a entrega devera ser efetuada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos
a contar da SOLICITACAO ENVIADA NO ENDERECO ELETRONICO FORNECIDO PELA LICITANTE, devendo
a entrega do referido produto, ser efetuadd na sede do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO ,

em dias uteis e em horario de funcionamento da repartipao.

5. DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA

5.1 A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipals direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, bem
como, aplicaveis aos casos de subcontratagdo.
5.2 Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA Devera:
5.2.1 Atender prontamente a solicitagao do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO, no
fornecimento do objeto nas especificagoes deste TERMO DE REFERENCIA. a partir da solicitagao do
Departamento competente, bem como com garantia nao inferior a 01 (ano) anos.
5.2.2 Entregar o veiculo, de forma a permitir completa seguranga durante o transporte, acompanhado
de nota fiscal, de acordo com as especificagoes tecnicas, no prazo de 05 dias corridos da solicitagao.
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5.2.2.1 A nota fiscal devera ser acompanhada pelas Certidoes de Regularidades Fiscal;
5.2.3 Substituir o produto por qualquer vicio ou defeito ou que nao esteja em conformidade com asespecificagoes da nota de empenho. No caso de recolhimento do veiculo pela licitante para reparosem periodo de garantia de fabrica a mesma fica obrigada a fomecer ao PREFEITURA MUNICIPAL DESAO VALERIO - TO, outro veiculo com as mesmas caracteristicas pelo periodo de reparos.
5.2.4 Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados ao PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO
ou a terceiros, por agao ou omissao no fornecimento do presente.
5.2.5 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratagao, salvo mediante previa
e expressa autorizagao.
5.2.6 Manter durante a vigencia do Contrato todas as condigoes de habilitagao e qualificagao
exigidas neste TERMO DE REFERENCIA .

5.2.7 Prestar as informagoes e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.
5.2.8 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentodo.
5.2.9 Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transpose e entrega do produto na
sede do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO.
5.2.10 Fomecer o veiculo zero quilometro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o
Licenciamento Veicular - CRLV em nome da Prefeitura Municipal SAO VALERIO - TO, registrado no
DETRAN- TO, com os manuais do proprietario, de manutengao e de garantia.
5.2.) 1 . Prestar servigo de assistencia tecnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigencia da
garantia, (estipulada pelo fabricante) o veiculo que apresentar vicios, defeitos ou incorregoes. sem
onus para o PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO, resguardando as revisoes periodicas
indicadas pelo fabricante, as quais serao custeadas pela Prefeitura Municipal de Sao Valerio;

6. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

6.1 Sera responsavel pela observancia as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas
legais, direta e indiretamente aplicavel ao contrato.
6.2 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposigoes da Lei n°
8.666/93 e suas alteragoes.
6.3 Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear as aquisigoes e prover os
pagamentos dentro do prazo convencionado.
6.4 Processor e liquidar a fatura correspondente aos valores, atraves de Ordem Bancaria, ficando a
contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratagao deverao ter seu prazo de
validade renovada a cada vencimento.
6.5 Acompanhar, controlar e avaliar o objeto, atraves da unidade responsavel por esta atribuigao.
6.6 Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigagoes assumidas por
parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condigoes de habilitagao e qualificagao
exigidas.

7. DO EMPLACAMENTO DO VEICULO
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a) O veiculo devera ser entregue ja emplacado em nome do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO -
TO CNPJ r\° 25.043.449 /0001-68. devidamente registrado no DETRAN da capital do Estado do Tocantins.
b) A placa do veiculo devera conter as seguintes caracteristicas: placas, categoria Oficial de acordo
com RESOLUCAO N° 780, DE 26 DE JUNHO DE 2019.
c ) Qualquer despesa com o emplacamento do veiculo sera responsabilidade da vencedora do certame.

8. RECEBIMENTO DO VEICULO

8.1 Serao considerados para efeito de pagamento o veiculo efetivamente entregue pela
CONTRATADA e aprovado pelo servidor responsavel pelo recebimento do mesmo, em conjunto com a
comissao de recebimento, respeitada a rigorosa correspondence com oTERMO DE REFERENCE;

8.2 Apos a verificagao, atraves de comunicagao oficial do responsavel pelo recebimento do veiculo,
serao indicadas as eventuais corregoes e complementagoes consideradas necessaries ao
Recebimento Definitive, bem como estabelecido o prazo para execugao.

9. DA FISCALIZACAO

9.1 A atuagao ou a eventual omissao da Fiscalizagao durante o recebimento, nao podera ser
invocada para eximir a Contratada da responsabilidade ou obrigagao.

9.2 A comunicagao entre a fiscalizagao e a contratada sera realizada atraves de correspondence
oficial e anotagoes ou registros no Relatorio.

10.DA RELACAO EMPREGATICIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

10.1 As partes desde ja ajustam que nao existira para o CONTRATANTE solidariedade quanto ao
cumprimento das obrigagoes trabalhistas e previdenciarias para com os empregados da
CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os onus advindos dd relagao
empregaticia.
11. DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos devidos, serao efetuados apos a entrega, e apos o recebimento do recurso do
respectivo Convenio na conta da Prefeitura Municipal de Sao Valerio.
11.2 A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal com o produto discriminado, apos a Solicitagao.
11.3 O pagamento somente sera efetivado depois de verifieddd a regularidade fiscal da empresa,

ficando a contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratapdo deverao ter

seu prazo de validade renovada a cada vencimento.
11.4 O pagamento sera efetuado apos a entrega, a partir do atesto da Nota Fiscal pela Comissao de
Recebimento em conjunto com o Gestor ao Contrato, mediante deposito em conta bancaria da

contratada.

12. DA GESTAO DO CONTRATO
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Sera designado servidor atraves de Portaria, apos a realizagao dos procedimentos licitatorios.
13. VIGENCIA DA CONTRATACAO

a vigencia sera de 12 (doze) meses, tera im'cio a partir da assinatura do contrato.
14 - SANCOES

14.1. Havendo inadimplemento contratual, o contratado estara sujeito as penalidades previstas noedital do pregao.
15 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA, ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS
Atesto que ha Dotagao Orgamentaria paia cobertura das despesas ora pretendidas. Em caso de
necessidade de suplementagao para cobertura das despesas oriundas desta contratagao, fica a
cargo do Setor de Contabilidade classificar a Dotagao Orgamentaria para anulagao.
As despesas oriundas desta prestagao de servigo correrao a conta do elemento de despesa e das
fontes de recursos a seguir DOTAQAO

|DOTAQAO ORCAMENTARIA
DOTAgAO ORgAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Projeto
ModalidadeGrupo ElementoUnidade

Orgamentaria
Categoria

economica
Orgdo Subfungao deFungao Programa de de

AplicagaoDespesa despesaAtividade

03 11.01 17 512 5204.11 1.038 4 4 90

FONTE DE RECURSO

0 f 0 I 0 | 0

0
~l 0 1 0 0

0 0 0 00 0 0 0RECURSOS PROPRIOS 1 5
TRANSFERENCIA de CONVENIO FEDERAL 0 0 0 0 0 0 01 7 0

SAO VALERIO/TO, 10 de Janeiro de 2023.

Bruno Leonardo de C. Carneiro
Pr*go«iro

Portaria 013/2021

DE CASTRO CARNEIRO
rREGfe>EIRt> MUNICIPAL

BRUNO LEOJ
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DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO

Nome da empresa
, representante legal

**********, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

****** ***, com enderego na
e portador do RG

, inscrita no CNPJ
, nos termos do art. 4°, VII,

**** ****
******** ******** ***** *****
da Lei n.° 10.520/2002 DECLARA sob as penas da lei pleno atendimento aos requisitos de habilitagao para
o pregao eletronico n° ./2023, cujo objeto e " registro de pregos para futura e eventual Aquisigao de
01 (um) caminhao coletor compactador lixo 6m3, 0 km, oriundo (emenda 71280009) , Convenio
Plataforma + Brasil n° 927267 - 2022, para atender e desenvolver as atividades da Prefeitura Municipal
de Sao Valerio - TO”.

Local, ** de *** *** de 2023.

NOME DA EMPRESA
Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MPE

Nome da empresa
, representante legal

**********, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

********* , inscrita no CNPJ
,DECLARA sob as penas

da lei que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3° da
LC 123/06, estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidos por nao se enquadrar
em nenhum das vedagoes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da LC 123/06.

, com enderego na
e portador do RG

********
******* * ******** *****

Local, ** de ****** de 2023.

NOME DA EMPRESA
Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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DECLARAQAO DE QUE NAO EMRPEGA MENOR

Nome do empresa
, representante legal

*** *******, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

********* , inscrita no CNPJ
, DECLARA sob as penas

da lei que nao utiliza ou beneficiou, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos ultimos 05

. com enderego na
e portador do RG

********
******** ******* * ***** **** *

(cinco) anos pela utilizagao de mao de obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as
normas gerais de protegao ao trabalhador adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou
anterior por infragao a normas de seguranga e saude do trabalhador menor de idade, (em
conformidade com o estabelecido no inciso V do art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n°
9.854/99 e Decreto Federal n° 4.358/2002).

Local, ** de ****** de 2023.

NOME DA EMPRESA
Nome e assinatura do Representante Legal

( *) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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DECLARAgAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR

Nome da empresa
, representante legal

**********, tipo de sociedade , com enderego no*******’, inscrita no CNPJ
, inscrito no CPF **** * e portador do RG ***•*, DECLARA sob as penas

da lei assegurando a inexistencia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragao

******* * *** *****

Local, ** de ****** de 2023.

NOME DA EMPRESA
Nome e assinatura do Representante Legal

( *) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM MUNICIPIO

Nome da empresa
, representante legal

**«*******, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

******* ** , inscrita no CNPJ
, DECLARA sob as penasda lei assegurando a inexistencia de vinculo com municipio de Sao Valerio, bem como nao possui emseu quadro societario, socio que seja servidor publico ou empregado de empresa publica, nas esferasfederal, estadual e/ou municipal.

, com enderepo na
e portador do RG

********* **** * ** ****** ** ***** *****

Local, ** de ****** de 2023.

NOME DA EMPRESA
Nome e assinatura do Representante Legal

( * ) Declarapao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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DECLARACAO DO CNAF

, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

Comercio
representa a atividade de maior receita da empresa para verificagao do enquadramento aobeneficio do regime de desoneragao conforme a Lei n° 12.844/2013.

Nome da empresa
, representante legal

fins de direifo que o CNAE N°

********** ****** ***, com enderego na
e portador do RG

********, inscrita no CNPJ
, DECLARA para devidos

******** ** ****** ***** *****
que

Local, ** de ****** de 2023.

NOME DA EMPRESA
Nome e assinatura do Representante Legal

(* ) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
PREGAO N° /2023.

Processo n°
Pregao Eletronico n°
Ata de Registro de Prego n°
Validade 12 meses

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, instituigao de direito publico, inscrita no Ministerio da

., N° - Centro, de Sao
Valerio Estado do Tocantins, neste ato representado por seu Gestor Municipal o(a) Senhor (a)

, Gestor(a) da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO, CPF

Fazenda sob o n° .> com sede no (a).

RG SSP-TO.

Resolve:

Registrar os pregos para futuras aquisigoes a seguir relacionados, proveniente da sessdo publica dopregao de forma eletronica n.° /2023, sucedido em / /_ as

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata decorre da Homologagao do Sr (a). Gestor (a) Municipal da Prefeitura Municipal de
Sao Valerio - TO constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto Federal n° 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as alteragoes
promovidas, no que couber).
1.1. DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

Cabera ao Gestor da Prefeitura Municipal de Sao Valerio, o gerenciamento deste instrumento, no seu
aspecto operacional e nas questoes legais, em conformidade com as normas.

2. DOS CONTEMPLADOS - VENCEDOR EM PRIMEIRO LUGAR

Fornecedor:
CNPJ n°:
Telefone:
Enderego:

3. DO OBJETO DAS ESPECIFICAQOES E VALORES:

Aquisigao de 01 (um) caminhao coletor compactador lixo 6m3, 0 km, oriundo (emenda 71280009),
Convenio Plataforma + Brasil n° 927267 - 2022, para atender e desenvolver as atividades da Prefeitura
Municipal de Sao Valerio - TO.
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DO VALOR:

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

ESPECIFICAQAOITEM UNID.
** deve o proponente especificar o
obieto de forma clara descrevendo
detalhadamente caracteristicnsas
tecnicas do nroduto ofertado incluindo
especificacaa auando for o caso de
marca. procedencin e outros elementos
aue dp forma ineauivoca identifiauem e
constatem as configuragoes cotadas.

1. R$ 561.466,67 R$ 561.466,67

3.1. Fica expressa que todas as despesas geradas para execugao do avengado serao de
inteira responsabilidade do fornecedor registrado, inclusive as obrigagoes previdenciarias e
trabalhistas:

4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
4.1. A ata de registro de pregos tera a vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

4.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-a o dia do inicio, incluir-se-a o
do vencimento e serao considerados dias consecutivos.

4.3. Nao serao computados no prazo de execugao, os atrasos e paralisagoes decorrentes de caso
fortuito ou de forga maior, conforme definido em lei, desde que aprovados pela fiscalizagao bem
como os decorrentes de convenience entre as partes.

5. DA UTILIZAQAO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS POR ORGAO OU ENTIDANTES NAO PARTICIPATES

5.1. Em atendimento ao disposto no § 4° do art. 22 do Decreto n° 057/2013, o quantitative
decorrente das adesoes a Ata de Registro de Pregos nao excedera, na totalidade, ao qui'ntuplo do
quantitative de cada item registrado para o orgao gerenciador e orgaos participantes.

5.2. As adesoes as atas somente poderao ser efetuadas com autorizagao do orgao gerenciador
e, no caso, apos a primeira aquisigao ou contratagao por orgao integrante da ata. Apos a
autorizagao do orgao gerenciador, o "carona" devera efetivar a aquisigao ou contratagao
solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.

5.2.1. Para fins de autorizagao, so serao aceitos pedidos de adesoes as atas que nao excedam,
por orgao ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de
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Registro de Pregos.

5.2.2. E expressamente vedada a subcontratagao do objeto deste Edital, sob pena de anulagao
da contratagao e da Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo da aplicagao de penalidade prevista.

6. DAS SANSOES

6.1. Sem prejuizo da cobranga de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar, podera
sujeitar as penalidades seguintes:

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecugao total da
obrigagao:

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente a parte contratual nao cumprida,
no caso de inexecugao parcial da obrigagao;

c) Multa de 0,2% (dois decimos por cento) por dia, no caso de inexecugao diaria do objeto deste
contrato, ate o maximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento
parcial da obrigagao, conforme alinea anterior;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao
aplicada.

e) O valor da multa aplicada ( tantc compensatoria quanto moratoria) devera ser recolhido no
setor financeiro da PREFEITURA, dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis apos a respectiva notificagao.

f) ADVERTENCIA, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicagoes aqui
constantes.

g) No caso de atraso injustificado no fornecimento de qualquer produto ou mesmo no caso de
entrega incompleta sera rescindido o termo contratual de imediato;

6.2. Ocorrendo atraso de pagamento pelo orgao desde que justificadamente, resta defeso a
suspensao do fornecimento ate o 90° dia de atraso conforme preconizado pela Lei n. 8.666/93. Neste
caso o valor sera corrigido monetariamente, apos o 30° dia de atraso, pelo INPC - indice Nacional de
Pregos ao Consumidor / IBGE, desde que a licitante ressalve expressamente o seu direito em recibo,
ordem de pagamento ou outro documento similar.

6.3. A aplicagao de quaisquer das penalidades previstas realizar-se a em processo administrative,
devidamente autuado, e que assegure o contraditorio e a ampla defesa, conforme os preceitos
legais da Lei 8.666/93.

6.4. A inexecugao total ou parcial do contrato podera Administragao, garantida a previa defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangoes previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.

6.5. O licitante sera sancionado com o impedimento de licitar, pelo prazo que for fixado
pela Administragao em fungdo da natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto
nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/02 e Leis subsidiaries; sem prejuizo de multa de ate 30% (trinta
por cento) do valor estimado para a contratagao e demais cominagoes legais, nos seguintes casos:
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6.5.1 Cometer fraude fiscal;

6.5.2 Apresentar documento falso;

6.5.3 Fizer declaragao falsa;

6.5.4 Comportar-se de modo iniddneo;

6.5.5 Deixar de entregar a documentagao exigida no certame;

6.5.6 Nao mantiver a proposta.

6.5.7
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.° 8.666/93.

Para os fins do item 6.5, reputar-se-ao inidoneos atos como os descritos nos artigos 90,

7. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA.

7.1 A entrega devera ser efetuada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da
SOLICITACAO ENVIADA NO ENDEREQO ELETRONICO FORNECIDO PELA LICITANTE, devendo a entrega
do referido veiculo, ser efetuada na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO, em dias
uteis e em horario de funcionamento da repartigdo.

8 DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos, serao efetuados apos a entrega, e apos o recebimento do recurso do
respectivo Convenio na conta da Prefeitura Municipal de Sao Valerio.

8.2 A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal com o produto discriminado, apos a Solicitagao.

8.3 O pagamento somente sera efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa,
ficando a contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratagao deverao ter
seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

8.4 O pagamento sera efetuado apos a entrega, a partir do atesto da Nota Fiscal pela Comissao de
Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante deposito em conta bancaria da
contratada.

9. CONDigOES DE FORNECIMENTO

9.1. O veiculo, objeto desta licitagao, devera estar disponlvel para entrega a partir da data de

assinatura do contrato, conforme item 2 e subitens do Edital.
9.2. Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os tributos, taxas

e licengas municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou

indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas.
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9.3. Acatar e facilitar a agao da fiscalizagao do Municipio, cumprindo as exigencias da mesma.

9.4. Aceitar os metodos e processos de acompanhamento, verificagao e controle adotados pelo
gerenciamento.

9.5. Responsabilizar-se pelo transporte do veiculo, de seu estabelecimento ate o local determinado
pelo FMS, bem como pelo seu descarregamento procedendo a tradigao.

9.6. Ressarcir todas as multas, indenizagoes ou despesas impostas ao FMS por autoridade
competente, em decorrencia do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento aplicavel a
especie, por parte da Contratada.

9.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier causar ao FMS ou a
terceiros.

9.8. Fornecer o m, objeto deste contrato, em sintonia com o preconizado neste procedimento.

9.9. Comunicar ao orgao licitante a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esciarecimentos pertinentes e providenciando a devida corregao;

9.10. Nao transferir a outrem, o objeto da presente licitagao.

9.11. Manter, durante a vigencia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,

todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

10. RECEBIMENTO DO VEICULO
10.1. O recebimento do veiculo sera feito na Sede da Prefeitura Municipal de Sao Valerio sito a
AVENIDA TOCANTINS, N° 735-A - CENTRO. SAP VALERIO DA NATIVIDADE. CEP: 77,390-000. ou por
pessoa designada para este fim e obedecera ao seguinte tramite:

a) O fornecedor dirigir-se-a ao local de entrega, munido da Nota Fiscal.

b) O responsavel de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor, recebera o
veiculo para verificagao de especificagoes, pregos e outros pertinentes.

10.2. Encontrando irregularidades fixara o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao fornecedor, para
corregao.
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o- Em caso de irreguloridade nao sonada pelo fornecedor, a Comissao reduzira a termo os fotos

ocorridos e encaminhara ao orgao competente, para aplicagao de penalidade.

10.3. Em nenhuma hipotese sera admitido o recebimento diverso do objeto comprado ou
qualquer diferenga das exigences e propostas contidas na licitagao.

com

10.4. O veiculo somente sera recebido se acompanhado do documento fiscal pertinente, emitido
nos valores e descrigoes indicados na Nota de Empenho.

10.5. O recebedor rejeitara o fornecimenfo que estiver em desacordo com o Termo de Fornecimento.

10.6. Ainda que recebido em carater definitivo, subsisted, na forma da lei, a responsabilidade da
Contratada, pela qualidade, perfeigao e especificagao do veiculo fornecido.

10.7. O veiculo, mesmo depois de aceito, fica sujeito a substituigao, desde que comprovada a pre-
existencia de defeitos, ma fe por parte da Contratada, condigoes inadequadas de transporte, bem
como vicio ocultos ou redibitorio.

11. DA DOTACAO ORQAMENTARIA
11.1. Atesto que ha Dotagao Orgamentaria para cobertura das despesas ora pretendidas. Em caso
de necessidade de suplementagao para cobertura das despesas oriundas desta contratagao, fica a
cargo do Setor de Contabilidade classificar a Dotagao Orgamentaria para anulagao.
As despesas oriundas desta aquisigao correrao a conta do elemento de despesa e das fontes de
recursos a seguir:

DOTACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Projeto
Modalidade ElementoGrupoCategoria

economica
Unidade

OrgamentariaOrgao Subfungao de de deFungdo Programa
Aplicagao despesaDespesaAtividade

524 9003 11.01 17 512 04.11 1.038 4

FONTE DE RECURSO

0 0o 0 0 0 o o oRECURSOS PROPRIOS 1 5 0 0 0

TRANSFERENCIA de CONVENIO FEDERAL 0 00 0 00 0 0 00 01 7 0

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1 - CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e

normas federais, estaduais e municipals direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, bem
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como, aplicaveis aos casos de subcontratagao.

12.2. Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera:

12.2.1. Atender prontamente a solicitagao da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO
fornecimento do produto nas especificagoes deste TERMO DE REFERENCIA de acordo
negessidade, a partir da solicitagao.

no

com a

12.2.2. A nota fiscal devera ser acompanhada pelas Certidoes de Regularidades Fiscais.

12.2.3. Substituir qualquer veiculo que apresente vicio ou defeito e em caso de recolhimento do
veiculo para reparos no periodo de garantia a CONTRATADA devera disponibilizar outro veiculo
as mesmas caracteristicas ate a devolugao do mesmo.

com

12.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados ao PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
VALERIO/TO, ou a terceiros, por agao ou omissao no fornecimento do presente.

12.2.5. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratagao, salvo
mediante previa e expressa autorizagao da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO.

12.2.6. Manter durante a vigencia do Contrato todas as condigoes de habilitagao e
qualificagao exigidas no TERMO DE REFERENCIA anexo I do Edital.

12.2.7. Prestar as informagoes e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

12.2.8. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.

12.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transpose, seguro e outras
derivadas da entrega do veiculo.

12.2.10. Fornecer o veiculo zero quilometro, com duas Chaves e Certificado de Registro, com o
Licenciamento Veicular - CRLV em nome do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO , registrado no
DETRAN- TO, com os manuais do proprietario, de manutengao e de garantia.

12.2.11. Prestar servigo de assistencia tecnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigencia
da garantia, (estipulada pelo fabricante) o veiculo que apresentar vicios, defeitos ou incorregoes,

sem onus para o PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO , resguardando as revisoes periodicas
indicadas pelo fabricante, as quais serao custeadas pela prefeitura municipal de Sao Valerio;

13. DAS OBRIGAOOES DO CONTRATANTE
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13.1. Sera responsavel pela observance as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normaslegais, direta e indiretamente aplicavel ao contrato.

13.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposipoes da Lei n°8.666/93 e suas alterapoes.

13.3. Assegurar os recursos orpamentarios e financeiros para custear os fornecimentos
pagamentos dentro dos prazos convencionados.

e prover os

13.4. Processor e liquidar a fatura correspondente aos valores, atraves de Ordem Bancaria, ficando acontratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratapao deverao terprazo de validade renovada a cada vencimento. seu

13.5. Acompanhar, controlar e avaliar os produtos, atraves da unidade responsavel por estaatribuipao.
13.6. Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigapoes assumidas porparte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condipoes de habilitapao e
qualificapao exigidas.

13.7 Receber os produtos fornecidos pelo Contratado devendo efetuar o correspondente pagamento
no prazo estabelecido, estao de conformidade com a minuta do presente Edital.

14. DO EMPLACAMENTO DO VEICULO

a) O veiculo devera ser entregue jd emplacado em nome do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
VALERIO/TO, CNPJ n° 25.043.449/0001-68, devidamente registrado no DETRAN da capital do Estado do
Tocantins.
b) A placa do veiculo devera conter as seguintes caracteristicas: placas, categoria Oficial de acordo
com RESOLUCAO N° 780, DE 26 DE JUNHO DE 2019.
c) Qualquer despesa com o emplacamento do veiculo sera responsabilidade da vencedora do
certame.

15. DA GESTAO DO CONTRATO

Sera designado atraves de Portaria, apos a realizapao dos procedimentos licitatorios, um15.1.
servidor do respectivo orgao.

16. DA FISCALIZACAO

16.1. A atuapao ou a eventual omissao da Fiscalizapao durante a realizapao dos trabalhos, nao
podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.

16.2. A comunicapao entre a fiscalizapao e a contratada sera realizada atraves de correspondence
oficial e anotapoes ou registros no Relatorio de fornecimentos.

16.3. O relatorio de entrega dos produtos sera destinado ao registro de fatos e comunicapoes
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pertinentes aos mesmos.

16.4. Todos os atos e instituigdes emonados ou emitidos pela fiscalizagao serao considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.
16.5. As reunioes serao documentadas por Atas de Reunioes, elaboradas pela fiscalizagao e que
conterao, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes. assuntos
tratados, decisoes e responsabilidades pelas providencias a serem tomadas.

17. DA RELACAO EMPREGATICIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

17.1. As partes desde ja ajustam que nao existira para a CONTRATANTE solidariedade quanto ao
cumprimento das obrigagoes trabalhistas e previdenciarias para com os empregados da
CONTRATADA , cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os onus advindos da relagao
empregaticia.

18. DOS TRIBUTOS

18.1. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA os onus tributaries e encargos sociais resultantes
deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social.

18.2. Em caso algum, a CONTRATANTE pagara indenizapao a CONTRATADA por encargos resultantes
da Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus
empregados.

19. DO FORO

19.1. Para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro de
Peixe - TO, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20. DAS DISPOSIQOES GERAIS

20.1. Reger-se-a a presente Ata de Registro de Pregos, no que for omisso, pelas disposigoes
constantes na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013, com aplicagao
subsidiaria da Lei n° 8.666/93, e no processo em epigrafe.

21. DAS ASSINATURAS

21.1. Assinam a presente Ata de Registro de Pregos, os responsaveis pelos orgaos municipals
participantes, bem como o (s) representante da ( s) empresa(s) vencedora (s).
Sao Valerio/TO, de 2023.de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES

PREFEITO MUNICIPAL

Empresa
Nome do representante

Representante
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INSTRUMENTO CONTRATUAL N° /2023

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO VALERIO E A EMPRESA

REFERENTE A AQUISIpAO DE
01 CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR LIXO 6m3.

Processo n° /2023
Pregao Eletronico n° /2023
Ata de Registro de Prepos n° /2023
Validade: 12 meses.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ
n° 25.043.449/0001-68, situado a Avenida Tocantins, n° 735-A - Centro, SAO VALERIO DA
NATIVIDADE. CEP: 77.390-000, legalmente representado por seu Prefeito Municipal, o senhor
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES.

CONTRATADA:
CNPJ sob n°
CEP:

pessoa juridica de Direito Privado, inscrita no
. sediada na

proprietarioneste ato
„ portador do CPF n°.

representado pelo
e RG n°

R E S O L V E:

Celebrar contratapao para aquisipao a seguir relacionada, proveniente da sessao publica
do pregao de forma eletronico n.° /2023, sucedido em ..../ /2023, as 00:00hs.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

/2023, na forma da Lei n° 10.520,O presente Contrato decorre do Pregao Eletronico n°
de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013, Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993
(inclui-se em todas as alterapoes promovidas, no que couber).
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Aquisipao de 01 (um) caminhao coletor compactador lixo 6m3, 0 km, oriundo (emenda
71280009), Convenio Plataforma + Brasil n° 927267 - 2022. para atender e desenvolver as
atividades da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

VALOR
UNITATIO

VALOR
TOTAL

ESCIFICACAOORDEM QUANT. MARCA UND
CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR LIXO
6m3

Caminhao leve com coletor compactador de
residuos solidos, transmissao 4x2, ano de
fabricagao 2022/2022 ou superior zero Km.
potencia minima 150 CV, cintos de seguranga
de 03 (Ires) pontos, bancos em tecido,
regulagem de altura de diregao, ar
condionado. PBT (legal) minimo 10.500 kg.
Diregao hidrdulica ou eletrica. O
compactador deve ser novo, montado,
capacidade minima de lixo compactado 6
m3, comandos hidraulicos para abertura,
descarga e fechamento, com comando por
alavancas. Bomba de acionamento
acoplada diretamente a tomada de forgo do
chassi ou por meio de cardan, deposito em
chapa de ago SAE 1010/20, trava e destrava
manual da estrutura da porta traseira,
acionado por cilindros hidraulicos, caixa de
chorume capacidade minima 50 Litros, teto
em chapa lisa, cilindro de dupla agao e
sistema de carregamento traseiro, plataforma
traseira para no minimo 02 pessoas, garras de
sustentagao para operadores, iluminagdo na
praga de cargo traseira para trabalho
noturno, faixas refletivas e demais
equipamentos de seguranga exigidos pelo
CONTRAN. O 1° emplacamento em favor da
Prefeitura Municipal de SAO VALERIO - TO,
com taxas e impostos quitados.
Logomarca do DPCN
Garantia minima de 12 meses.

R$ R$ 561.466,671 UND 561.466,67

)VALOR TOTAL RS.

3.1. Fica expressa que todas as despesas geradas para execugao do avengado
serao de inteira responsabilidade do fornecedor registrado, inclusive as obrigagoes
previdenciarias e trabalhistas;

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E DAS ALTERACOES
O presente Contrato entrara em vigor a partir da data da assinatura do contrato e vigorara
pormais l 2(doze) meses.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos pelo
disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, sempre atraves de termos aditivos numerados em ordem
crescente.
SUBCLAUSULA SEGUNDA - O presente Contrato podera ser prorrogado por igual e sucessivo
periodo, durante a gestao atual, com base no inciso II e § 2° do art. 57 da Lei 8.666/93,

conforme previsao no Edital que deu origem a este contrato.
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SUBCLAUSULA TERCEIRA - Nao serao computados no prazo de execugao, os atrasos e
paralisagdes decorrentes de caso fortuito ou de forgo maior, conforme definido em lei,
desde que aprovados pela fiscalizagao bem como os decorrentes de convenience entre as
partes.

CLAUSULA QUINTA - DAS SANSOES

5.1. Sem prejuizo da cobranga de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar,
podera sujeitar as penalidades seguintes:

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecugao total da
obrigagao;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente a parte contratual nao
cumprida, no caso de inexecugao parcial da obrigagao;

c) Multa de 0,2% (dois decimos por cento) por dia, no caso de inexecugao diaria do
objeto deste contrato, ate o maximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado
descumprimento parcial da obrigagao, conforme alinea anterior;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejufzos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada.

e) O valor da multa aplicada (tanto compensators quanto moratoria) devera ser
recolhido no setor financeiro da PREFEITURA, dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis apos
a respectiva notificagao.

f ) ADVERTENCIA, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer
indicagoes aqui constantes.

g) No caso de atraso injustificado no fornecimento de qualquer produto ou mesmo
no caso de entrega incompleta sera rescindido o termo contratual de imediato;

5.2. A aplicagao de quaisquer das penalidades previstas realizar-se a em processo
administrativo, devidamente autuado, e que assegure o contraditbrio e a ampla defesa,
conforme os preceitos legais da Lei 8.666/93.
5.3. A inexecugao total ou parcial do contrato podera Administragao, garantida a previa
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.

5.4. O licitante sera sancionado com o impedimento de licitar, pelo prazo que for
fixado pela Administragao em fungdo da natureza e da gravidade da falta cometida,
conforme previsto nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/02 e Leis subsidiaries; sem prejuizo
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de multa de ate 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratagao e demaiscominagoes legais, nos seguintes casos:

5.4.1 Cometer fraude fiscal;

5.4.2 Apresentar documento falso;

5.4.3 Fizer declaragao falsa;

5.4.4 Comportar-se de modo inidoneo;

5.4.5 Deixar de entregar a documentagao exigida no certame;

5.4.6 Nao mantiver a proposta.

5.4.7
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.° 8.666/93.

Para os fins do item 5.4, reputar-se-ao inidoneos atos como os descritos nos

CLAUSULA SEXTA - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA.

6.1. A empresa fica obrigada a entregar o veiculo, quando solicitado, nas condigoes
estabelecidas no Termo de Referenda.

6.2. O local para entrega do veiculo sera no Almoxarifado do orgao licitante, na cidade de
Sao Valerio, em horario de funcionamento da repartigao.

6.3. A entrega devera ser efetuada no prazo maximo de 60 (sessenta) digs corridos a
contar da SOLICITACAO ENVIADA NO ENDERECO ELETRONICO FORNECIDO PELA
LICITANTE , devendo a entrega, ser efetuada na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP
VALERIO/TO, em dias uteis e em horario de funcionamento da repartigao.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos devidos, serao efetuados apos a entrega, e apos o recebimento do
recurso do respectivo Convenio na conta da Prefeitura Municipal de Sao Valerio.
7.2. A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal com o produto discriminado,

apos a Solicitagao.
7.3. O pagamento somente sera efetivado depois de verificada a regularidade fiscal
da empresa, ficando a contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato
da contratagao deverao ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

7.4. O pagamento iniciara apos a entrega, a partir do atesto da Nota Fiscal pela Comissao
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de Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante deposito em conta
bancaria da contratada.

CLAUSULA OITAVA - CONDigOES DE FORNECIMENTO

8.1. O vei'culo, objeto desta licitagao, devera estar disponivel para entrega a partir da data
de assinatura do contrato, conforme item 2 e subitens do Edital.

8.2. Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os
tributos, taxas e licengas municipals, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas
indiretas.

ou

8.3. Acatar e facilitar a agdo da fiscalizagdo do FMS, cumprindo as exigencias da mesma.

8.4. Aceitar os metodos e processes de acompanhamento, verificagao e controle
adotados pelo gerenciamento.

8.5. Responsabilizar-se peio transpose do veiculo, de seu estabelecimento ate o local
determinado pelo FMS, bem como pelo seu descarregamento procedendo a tradigdo.

8.6. Ressarcir todas as multas, indenizagoes ou despesas impostas ao FMS por autoridade
competente, em decorrencia do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento
aplicavel 6 especie. por parte da Contratada.

8.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier causar ao
Municipio ou a terceiros.

8.8. Fornecer o objeto deste contrato, em sintonia com o preconizado neste procedimento.

8.9. Comunicar ao orgao licitante a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e provideneiando a devida corregao;

8.10. Nao transferir a outrem, o objeto da presente licitagao.

8.11. Manter, durante a vigencia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
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CLAUSULA NONA- RECEBIMENTO DO VEICULO

9.1.O recebimento do veiculo sera feito na sede da Prefeitura Municipal de Sao Valerio sito
a AVENIDA TOCANTINS, N° 735-A - CENTRO. SAP VALERIO DA NATIVIDADE. CEP: 77,390-000.
ou por pessoa designada para este fim e obedecera ao seguinte tramite:

a) O fornecedor dirigir-se-a ao local de entrega, munido da Nota Fiscal.

b) O responsavel de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor,
recebera o veiculo para verificagao de especificagoes, pregos e outros
pertinentes.

9.2. Encontrando irregularidades fixara o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao
fornecedor, para corregao.

b- Em caso de irregularidade nao sanada pelo fornecedor, a Comissao reduzira a termo
os fatos ocorridos e encaminhara ao orgao competente, para aplicagao de
penalidade.

9.3. Em nenhuma hipotese sera admitido o recebimento diverso do objeto comprado ou
com qualquer diferenga das exigencias e propostas contidas na licitagao.

9.4. O veiculo somente sera recebido se acompanhado do documento fiscal pertinente,

emitido nos valores e descrigoes indicados na Nota de Empenho.

9.5. O recebedor rejeitara o fornecimento que estiver em desacordo com o Termo de
Fornecimento.

9.6. Ainda que recebido em carater definitivo, subsistira, na forma da lei, a
responsabilidade da Contratada, pela qualidade, perfeigao e especificagao do veiculo
fornecido.
9.7. O veiculo, mesmo depois de aceito, fica sujeito a substituigao, desde que comprovada
a pre-existencia de defeitos, ma fe por parte da Contratada, condigoes inadequadas de

transporte, bem como vicio ocultos ou redibitorio.
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CLAUSULA DECIMA - DA DOTA£AO ORQAMENTARIA
10.1. Consoante Autorizagao de compras a despesa decorrente da presente licitagaocorrera por conta de dotagao orgamentaria propria.

DOTAQAO ORQAMENTARIA
DOTACAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Projeto
Grupo Modalidade ElementoUnidade

Orgamentaria Categoria
economica

Orgao Fungao Subfungao Programa de de de
Despesa Aplicagao despesaAtividade

03 11.01 17 512 04.11 1.038 4 4 90 52

FONTE DE RECURSO

5 |[ 0 | 0 | 0 f o
UUJL

RECURSOS PROPRIOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIA de CONVENIO FEDERAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

11.1 - CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, bem como, aplicaveis aos casos de subcontratagao.

11.2. Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera:

11.2.1. Atender prontamente a solicitagao da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO,

no fornecimento do produto nas especificagoes deste TERMO DE REFERENCIA , de acordo
com a necessidade, a partir da solicitagao.

11.2.2. A nota fiscal devera ser acompanhada pelas Certidoes de Regularidades Fiscais.

11.2.3. Substituir qualquer veiculo que apresente vicio ou defeito e em caso de
recolhimento do veiculo para reparos no periodo de garantia a CONTRATADA devera
disponibilizar outro veiculo com as mesmas caracteristicas ate a devolugao do mesmo.
11.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

VALERIO/TO, ou a terceiros, por agao ou omissbo no fornecimento do presente.

11.2.5. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratagao.
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salvo mediante previa e expressa autorizagao da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
VALERIO/TO.

11.2.6. Manter durante a vigencia do Contrato todas as condigoes de habilitagao
e qualificagao exigidas no TERMO DE REFERENCIA anexo I do Edital.

11.2.7. Prestar as informagoes e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.

11.2.8. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.

11.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, seguro e
outras derivadas da entrega do veiculo.

11.2.10. Fornecer o veiculo zero quilometro, com duas chaves e Certificado de Registro,
com o Licenciamento Veicular - CRLV em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
VALERIO/TO, registrado no DETRAN- TO, com os manuals do proprietario, de manutengao e
de garantia.

11.2.11. Prestar servigo de assistencia tecnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de
vigencia da garantia, (estipulada pelo fabricante) o veiculo que apresentar vicios, defeitos
ou incorregoes, sem onus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO, resguardando
as revisoes periodicas indicadas pelo fabricante, as quais serao custeadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO ;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE
12.1. Sera responsavel pela observancia as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais
normas legais, direta e indiretamente aplicaveis ao contrato.

12.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposigoes
da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes.

12.3. Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear os fornecimentos e
prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados.
12.4. Processor e liquidar a fatura correspondente aos valores, atraves de Ordem Bancdria,

ficando a contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratagao
deverao ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

12.5. Acompanhar, controlar e avaliar os produtos, atraves da unidade responsavel por
esta atribuigao.
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12.6. Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigagoesassumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condigoes dehabilitagao e qualificagao exigidas.
12.7 Receber os produtos fornecidos pelo Contratado devendo efetuar o correspondentepagamento no prazo estabelecido, estao de conformidade com a minuta do presenteEdital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO EMPLACAMENTO DO VEICULO
a) O veiculo devera ser entregue ja emplacado em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
VALERIO/TO, CNPJ n° 25.043.449/0001-68, devidamente registrado no DETRAN da capital do
Estado do Tocantins.
b) A placa do veiculo devera conter as seguintes caracteristicas: placas, categoria Oficial
de acordo com RESOLUgAO N° 780, DE 26 DE JUNHO DE 2019.
c) Qualquer despesa com o emplacamento do veiculo sera responsabilidade da
vencedora do certame.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GESTAO DO CONTRATO

Sera designado atraves de Portaria, apos a realizagao dos procedimentos14.1.
licitatorios, um servidor do respectivo orgao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZAQAO

15.1. A atuagao ou a eventual omissdo da Fiscalizagao durante a realizagao dos
trabalhos, nao podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no
fornecimento dos produtos.

15.2. A comunicagao entre a fiscalizagao e a contratada sera realizada atraves de
correspondence oficial e anotagoes ou registros no Relatorio de fornecimentos.
15.3. O relatorio de entrega dos produtos sera destinado ao registro de fatos e
comunicagoes pertinentes aos mesmos.

15.4. Todos os atos e instituigoes emanados ou emitidos pela fiscalizagao serao
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

15.5. As reunioes serao documentadas por Atas de Reunioes, elaboradas pela fiscalizagao
e que conterao, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisoes e responsabilidades pelas providencias a serem
tomadas.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RELAQAO EMPREGATICIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

16.1. As partes desde ja ajustam que nao existira para a CONTRATANTE solidariedadequanto ao cumprimento das obrigapdes trabalhistas e previdenciarias paraempregados da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os onusadvindos da relapao empregaticia.

com os

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS TRIBUTOS

17.1. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA os onus tributaries e encargos sociaisresultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislapdo Trabalhista e daPrevidencia Social.

17.2. Em caso algum, a CONTRATANTE pagara indenizapao a CONTRATADA por encargosresultantes da Legislapdo Trabalhista e da Previdencia Social, oriundos de Contrato entre amesma e seus empregados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSigOES GERAIS

18.1. Reger-se-a a presente Ata de Registro de Prepos, no que for omisso, pelas disposipoesconstantes na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013, com aplicapaosubsidiaria da Lei n° 8.666/93, e no processo em epigrafe.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1. Para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o
Foro de Peixe - TO, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 ( tres) vias de igual teor e forma,
as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Sao Valerio/TO, xxxxx de xxxxxxx de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante

CPF n° xxxxxxxxxxxxxx
TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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