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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
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ADM: 2021/2024
Uniao, Trabalho c Prosperidade

Adm . 2021- 2020i

SOLICITACAO

DA: Secretaria Municipal De Administragao

PARA: Comissao Permanente De Licitagao.

Atraves do presente, solicito ao senhores futura CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

PRESTACAO DE SERVigOS TERCEIRIZADOS DE MAO-DE - OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO VALERIO- TO e FUNDOS MUNICIPAL, SEGUE QUANTITATIVO NA PLANILHA ABAIXO:

l.

Wlig

CARGA
HORARIAPERfoOO 11FUNCAO SECRETARIAQTD

1 40/HORAS25 12 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAgAO
SERVigO BRAgAL

2 AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 40/HORAS6 12 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAgAO

40/HORAS3 8 12 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAgAO
AGENTE ADMINISTRATIVO

40/HORAS124 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAgAO4 AGENTE DE SERVigOS OPERACIONAL - I

40/HORAS12 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAgAO55 AGENTE DE SERVigOS OPERACIONAL - II

40/HORAS SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAgAO1226 AGENTE DE SERVigOS OPERACIONAL - II

40/HORAS SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAgAO2 127 AGENTE DE CONSERVAgAO PREDIAL

AGENTE DE CONSERVAgAO PREDIAL 200 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAgAO18 DIARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAgAO
AUXILIAR DE MANUTENgAO ELETRICA 20019 DIARIAS

LOTE * 02 fUNDO MUNICIPAL DE SAODE
CARGA

HORARIAPERfoDOFUNCAO SECRETARIAQTDN°
SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

1 40/HORAS12SERVigO BRAgAL 13

SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE
2 40/HORASAGENTE ADMINISTRATIVO 9 12

SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE
3 40/HORASAGENTE DE SERVigOS OPERACIONAL - I 15 12

SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE40/HORAS4 TECNICO EM RADIOLOGIA 122

SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE
AGENTE DE CONSERVAgAO PREDIAL5 40/HORA2 12

40/HORAS12 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE16 SUPERITENDENTE DA SAUDE

mgaafsc!

FERIDDO/
MESES CARGA HORARIA SECRETARIAFUNQAO CHPN°

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO40/HORAS12121 SERVigO BRAgAL
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2 12 40/HORAS4AGENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO

3 11 12 40/HORASAGENTE DE SERVICES OPERACIONAL - I SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO

4 10 12 40/HORASAUXILIAR DE SALA DE AULA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO

5 10 12 40/HORASAUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO

6 AGENTE DE CONSERVAgAO PREDIAL 2 12 40/HORAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO

IOTE - 04 fUNpO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL

PERfODO /
MESESFUNCAO CARGA HORARIAN* QTD SECRETARIA

1 2 12 40/HORASAUXILIAR DE SERVigO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2 8 40/HORAS12AGENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3 40/HORAS3 12AGENTE DE SERVigOS OPERACIONAL - I SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGENTE DE CONSERVAgAO PREDIAL4 2 40/HORAS12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. Solicito que seja elaborado o termo de referenda ou projeto basico e realizada as cotapoes de pregos
de acordo com item 1 da solicitagao.

Assim, solicito providencias para tanto.

Atenciosamente,

SAO VALERIO - TO , aos 09 dias do mes de Agosto de 2021.

SECRETARIA /MtfNICIPAL DE ADMINISTRApAO
EMERSON DE CASTRO FERRAZ
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SOLICITACAO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO VALERIO/TO

AOS EXMOS. SRS. PREFEITO MUNICIPAL E GESTORES MUNICIPAL.

Atraves do presente, solicito de Vossa Excelencia a CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

PRESTACAO DE SERVigOS TERCEIRIZADOS DE MAO-DE - OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO, FUNDOS MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS AFINS,

QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Assim, solicito providencias para tanto.

Atenciosamente,

SAO VALERIO/TO, aos 09 dias do mes de Agosto de 2021.

/
AY

120̂r00A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
EMERSON DE CASTRO FERRAZ
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l
DECLARACAO ORCAMENTARIA

Sao Valerio/TO. 10 dias do mes de Agosto de 2021.

SENHORES,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia que com vistas a CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAQAO DE SERVIQOS TERCEIRIZADOS DE MAO-DE- OBRA, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO, FUNDOS MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS
AFINS, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, existem rubrica
orgamentdria para suportar as despesas oriundas do respectivo objeto, conforme relagao abaixo:

PREFEITURA

DOTAQAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Grupo Modalidade

Unidade
Orgamentaria

Projeto/Ativi
dade

Categoria
economica

Elemento de
despesa

de
6rgao Fungao Subfungdo dePrograma Despes Aplicagao

a

\ 4 3 90 39303 02.01 122 4003 2.003
393 9003 303.01 4 122 404 2.004

90 393 303 07.01 15 452 1529 2.061
39903 303 2.06808.41 20 605 2038
393 9032348 2.06554103 11.01 18
393 903^4 2.002121 234703 04.01
399033* 4 (j408 2.00805.01 12303

90 3933812 2344 2.07710.01 2703
39903 3124 2346 2.01003 12.01
3990332.05713.01 13 391 234503
393 9034003 2.00312203 02.01
393 903404122 2.00403.01 403

FONTS RECURSO
.

10 / 3000PMVS FONTE/PROPRIO

FUNDO MUNICIPAL SAUDE

DOTACAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Modalidade Elemento de

despesaUnidade
Orgamentaria

Grupo de
Despesa

Projeto/ Ativi
dade

Categoria
economicaOrgao deSubfungaoFungao Programa

Aplicagao

90 3933202410 301 101715.0205
90 3933202710 301 101705 15.02

3990332028301 101715.02 1005
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM: 2021/2024

1
3 305 15.02 90 3910 301 1017 2029

3 3 90 3905 15.02 10 301 1017 2032

3 3 9005 3915.02 10 301 1018 2036

3 305 90 3915.02 10 301 1017 2037

3 305 90 3915.02 10 301 1018 2038

FONTE RECURSO
40 - 401FONTE PROPRIO - BLOCO CUSTEIO

FUNDO MUNICIPAL EDUCAQAO
DOTAQAO ORQAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Modalidade
Unidade

Orgamentaria
Projeto/Ativl

dade
Categoria

economica
Grupo de
Despesa

Elemento de
despesaOrgao Subfungao deFungao Programa

Aplicagdo

393 90312 122 0404 204006 17.01

393 9031222 204206 17.01 12 361

393 90312 365 1223 204706 17.01

90 39331223 204806 17.01 12 365

FONTE RECURSO
20FONTE PROPRIO MDE

FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIAL SOCIAL

DOTACAO ORQAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Modalidade Elemento de

despesa
Categoria

economica
Grupo de
Despesa

Projeto/Ativi
dade

Unidade
Orgamentaria

de6rgao Subfungao ProgramaFungao Aplicagdo
3990332015081012205 16.01 08
399033201908102440816.0105
3990332022234224416.01 0805
3990332023234224416.01 0805
3990332079244 23420816.0105

FONTE RECURSO
10 - 700FONTE PROPRIO / FNAS

Atenciosamente, Sieni Soares A. Carneiro
Secretaria Mun. de Finangat

Sedr§2ho Municipal de Finangas
Sieni Soares Afonso
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Adm 2071- 20704

DESPACHO EXECUTIVO

CONSIDERANDO a solicitapao da Secretaria de Administraqao do Municipio de Sao Valerio/TO,

anexada ao presente, visando CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAQAO DE
SERVigOS TERCEIRIZADOS DE MAO- DE- OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO, FUNDOS MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS AFINS, QUANTIDADES E
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

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

PRESENCIAL, com o fim de atender a solicitapao efetuada, a qual deferimos.

Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO/TO, aos 13 dias do mes de Agosto de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE LOPES BARREIRA
GESTORA FMS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA NELCILENE ARAUJO REIS

GESTOR FME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ISENI ARRAES DE SOUSA
GESTORA FMAS
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1

INTERESSADA: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAL

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAgAO DE SERVigOS TERCEIRIZADOS DE

MAO-DE- OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO- TO, FUNDOS

MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS AFINS, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS

ANEXOS.

AUTUAgAO

Nesta data autuei o presente procedimento na Comissao de Licitagao deste Munidpio.

Sao Valerio/TO 16 de Agosto de 2021.

**** V'#1

A
Bruno Leona/cjlo de Castro Carneiro

fregoeire_Municipal
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Aim.mi- 20m

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL

PREGAO N.° 003/2021

PROCESSO N° 067/2021

MENOR PRECO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE
MAO-DE- OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO -

TO, FUNDOS MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS AFINS, QUANTIDADES E EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

AGOSTO 2021
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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N° 003 /2021 - ADM

1 - PREAMBULO
Secretaria Municipal de Administragdo / Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento / Secretaria Municipal de Viagao e Obras
/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Fundo Municipal de Saude /
Fundo Municipal de Educagao / Fundo Municipal de Assistencia Social.

6RGAOS INTERESSADOS:

PROCESSOS N°: 067/2021 - PP: 003/2021
MODALIDADE: Pregao Presencial
TIPO LICITAGAO Menor Prego Por Item
DATA DA SESSAO: 15/09/2021
HORA DA SESSAO: 10:00 hs
INFORMACOES: Telefax (63) 33559-1433 em horario comercial

Comissao Permanente de Licitagao,
licitacao@saovalerio.to.aov.br ou no site: www.saovalerio.to.to.aov.br.
Informagoes: Telefone: (63) 33559-1433.

E-mail:RETIRADA DO EDITAL: no

LOCAL DA SESSAO: Prefeitura Municipal de Sao Valerio/TO, sala de Licitagdes, situado na
Avenida Minas Gerais, n.° 237,Centro, CEP: 77.xxxxxx , Sao Valdrio -TO
Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, o Decreto Federal n° 3.555/00, e
subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e
suas alteragoes, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar no 147,
de 07 de agosto de 2014, e suas alteragoes posteriores, e demais normas
pertinentes e pelas condigoes estabelecidas no presente Edital se seus
anexos.

REGIME LEGAL:

1.2. Na hipotese de nao haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente, que impega a realizagao

da sessao publica na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local

e horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao do Pregoeiro em contrario.

1.3. Constitui parte integrante deste Edital:

Anexo I -Termo de Referenda:
Anexo II -Modelo de Proposta de Pregos:
Anexo III - Minuta do Contrato
Anexo IV - - Modelo de Procuragao
Anexo V - Modelo de Declaragao de que cumpre fielmente com inteiro teor do Edital

Anexo VI -Modelo de Declaragao de tratamento diferenciado e de pleno cumprimento aos requisitos da

habilitagao;
Anexo VII-Modelo de inexistencia de fato impeditivo e de situagao regular perante o ministerio do trabalho:
Anexo VIII -Declaragao de que nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa;

Anexo IX -Modelo de Declaragao de que tomou conhecimento dos locais de cumprimento do objeto da

licitagao:
Anexo X-Modelo de Declaragao que se absteve da visita dos locais de cumprimento do objeto da licitagao.

2- DO OBJETO DA LICITACAO
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2.1. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAQAO O CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAgAO
DE SERVigOS TERCEIRIZADOS DE MAO- DE - OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E
FUNDOS MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO E DEPARTAMENTOS AFINS, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS
NESTE EDITAL NO ANEXO I.

3 - DAS CONDigOES DE PARTICIPAQAO
3.1. Poderao participar deste pregao quaisquer licitantes, pessoas juridicas, que:
a) detenham atividade pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;
b) atendam aos requisitos minimos de classificagao das propostas exigidos no edital;
c) comprovem possuir os documentos de habilitagao e demais exigidos neste edital, apresentando-os nos
termos e formas aqui previstas.

3.2. Nao serao admitidas empresas em consorcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar
e de licitar com a Administragao Publica ou ainda as declaradas inidoneas, na forma das leis e regulamentos
citados neste Edital.

3.3. Nao serao admitidas empresas que estejam sob falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, em dissolugao, em liquidagao, consorcios de empresas, e nao sejam controladoras, coligadas ou
subsidiaries entre si.

3.4. Em consondncia com as disposigdes legais retrocitadas fica impedida de participar desta licitagao e de
contratar com a Administragao Publica a pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data
anterior a sua criagao, haja sofrido penalidade de suspensao do direito de licitar e contratar com a
Administragao ou tenha sido declarada inidonea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da
empresa punida.

3.5. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condigao, celebrar
contratos com a Administragao direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as excegoes legais previstas em lei.

4- DO PROCEDIMENTO LICITATORIO
4.1. O procedimento licitatorio obedecera, integralmente, as disposigoes da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Complementar n°. 123/2006 e subsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

5- DO CREDENCIAMENTO
5.1. O proponente devera se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatorio, venha a
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se,

apresentando copia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. (modelode
procuragaoparticular-Modelo em Anexo).

5.1.1.Sera admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles
podera representor apenas uma credenciada.
O credenciamento far-se-a mediante a apresentagao de procuragao por instrumento publico ou particular

com firma reconhecida, acompanhada de copia autenticada do documento pessoal do outorgado e do

estatuto ou contrato social, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de pregos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo socio, proprietario ou dirigente da
empresa proponente, devera apresentar copia aulenticada de documento pessoal e do respectivo Estatuto
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagoes em

decorrencia de tal investidura.
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Apos o credenciamento, os licitantes deverao entregar a pregoeira a declaragao dando ciencia de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitagao (modelo em Anexo deste edital), os envelopes da proposta
de pregos (Envelope A) e dos documentos de habilitagao (Envelope B), conforme abaixo, nao sendo mais
aceitas novas propostas.

ENVELOPE B: “DOCUMENTOS DE HABILITAQAO"
Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO

Departamento de Licitagao
Pregao Presencial n° 003/2021

(Razao Social da Proponente e CNPJ)

ENVELOPE A: “PROPOSTA DE PREQOS”

Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO
Departamento de Licitagao

Pregao Presencial n° 003/2021
(Razao Social da Proponente e CNPJ)

5.2. Apos o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem como ME (Microempresa) ou EPP
(Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido enquadramento, apresentando, tambem em
separado de qualquer envelope, os seguintes documentos:
a) Declaragao do proprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
b) Certidao Simplificada da Junta Comercial do Tocantins - JUCET atualizada (2021).

5.3. A ausencia do credenciamento no momento oportuno gera a preclusao do direito de participar da fase
de lances. A ausencia da documentagao de comprovagao da condigao de ME ou EPP no momento oportuno
gera a preclusao do direito de pleitear e usufruir dos beneficios da Lei Complementar 123/2006.

5.4. Iniciada a sessdo publica do pregao, nao cabe desistencia da proposta, nos termos da legislagao citada
e deste edital.

6 - DAS PROPOSTAS DE PREQOS
6.1 Nome da proponente, enderego, telefone, e-mail, CNPJ ou CPF, conforme o caso, e inscrigao

estadual/municipal;

6.2 Numero do processo e do pregao:

6.3 Proposta de pregos,emitida porcomputadorou datilografada, redigidaemlingua portuguesa, com clareza,

sem emendas, rasuras, acrescimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como tambemrubricadas
todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, devera conter:

6.3.1 Prego unitario etotal por item e valor por item, em algarismo, expressoem moeda corrente nacional (real) ,

de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de

Referenda.

6.3.2 No prego cotado deverao estar incluidos todos os custos decorrentes da execugao contratual, tais como,

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagao do objeto,

apurados mediante o preenchimento de Planilha de Custos e Formagao de Pregos, em modelo proprio da

proponente.

6.3.3 Condigoes de pagamento em ate o 10° (decimo) dia apos a data do atesto da nota fiscal.
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6.3.4 Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos,a contar da data da sua
apresentagao.

6.3.5 Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela Administragao como referenda, a
respectiva comprovagao de exequibilidade.
6.3.6 Para elaboragao de suas propostas, os proponentes deverao levar em consideragao a planilha com a

relagao de cargos e salarios por unidade solicitante, constante no termo dereferenda,e indicar o valor unitario

em face aos salarios constantes na planilha de cargos e salarios.

6.4 A apresentagao da proposta implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condigoes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposigoes nela contidas,

assumindo o proponente o compromisso de executor os servigos nos seus termos, bem como fornecer todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a

perfeita execugao contratual, promovendo quando requerido, sua substituigao.

6.4.1 A Contratada devera arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,

devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o

atendimento ao objeto da licitagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §l0 do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

7- DA HABILITAQAO
As licitantes deverao incluir no Envelope B- HABILITAGAO a documentagao indicada abaixo, que podera ser

apresentada em original, copia autenticada, ou copia simples, em envelope lacrado, no qual possam ser
identificados o nome ou razao social, modalidade, numero e data da licitagao, alem da expressao Habilitagao,

podendo a Pregoeira, antes da homologagao,solicitor adocumentagao originalpara verificagao.

7.1

7.2 Na habilitagao exigir-se-a dos interessados:
7.2.1 A HABILITAGAO JURIDICA seracomprovadamediantea apresentagaodoatoconstitutive, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por agoes, acompanhado da documentagao pertinente a investidura de seus atuais administradores nos
respectivos cargos.
(Observagao, caso este ja tenha sido apresentado na fase de credenciamento, sera dispensado, na
habilitagao);

7.2.2 A REGULARIDADE FISCAL sera comprovada mediante a apresentagao dos seguintes documentos:
7.2.2.1 Prova de inscrigao noCadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ):
7.2.2.2 Prova de inscrigao no Cadastrode Contribuinte Estadual ouMunicipal, se houver,relativo aodomici'lioousede
dolicitante,pertinenteaoseuramodeatividadeecompativelcomo objeto contratual;
7.2.2.3 Certidao Negativa de Debitos Tributaries e a Divida Ativa da Uniao, expedida pela Secretaria da Receita
Federal;
7.2.2.4 Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
7.2.2.5 Prova de regularidade relativa a tributos estaduais, expedida pela Fazenda Estadual;

7.2.2.6 Prova de regularidade relativa a tributos municipals, expedida pela Fazenda Municipal do domici'lio da
licitante;
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7.2.2.7 Provadeinexistenciadedebitosinadimplidosperantea justigadoTrabalho,mediantea apresentagao de

certidao negativa (CNDT).
7.2.2.S Alvara de funcionamentovigente.
7.2.2.9 Da RegularidadeFiscaldasMicroempresase Empresas dePequenoPorte,nos termosda Lei Complementar

n° 123, de 14/12/2006.
a) As microempresaseempresasdepequenoporte,beneficiarias dotratamentodiferenciado e favorecido previsto

na Lei Complementar n° 123/2006, deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de

comprovagao de regularidade fiscal,mesmo que esta apresente algumarestrigdo.
b) Nesta hipotese, havendo alguma restrigao na comprovagao de regularidade fiscal, sera asseguradooprazode 05

(cinco) dias uteis,cujo termo inicial corresponded ao momento em queoproponente for declaradoo vencedordo

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

comefeito de certidaonegativa.
c) A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto no item anterior, implicara decadencia do direito

a contratagao,sem prejuizo das sangoesprevistas na Lei Federal 10.520/2002,especialmenteadefinidanoart.7°,
enesteedital.

7.2.3 A QUALIFICAQAOECONOMICO-FINANCEIRA seracomprovadamedianteaapresentagaodos seguintes documentos:

a) Balango patrimonial e demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social,devidamente registrados na junta

comercial, que deverao trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do

contador ou de outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e

com a comprovagao de regularidade profissional;
b) Em substituigao ao balango patrimonial e demonstragoes contabeis, as empresas com menos de um ano de

atividade poderao apresentar apenas Demonstratives Receita/Despesa ou faturamento mes a mes, do ultimo

exercicio,tambemdevidamenteregistradosnajunta comercial, devidamente registrado no Conselho Regional

de Contabilidade e com a comprovagao de regularidadeprofissional;

c) Certidao Negativa de Falencia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante e com

validade.
7.2.4 Declaragao do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituigao Federal, atraves da

apresentagaodedeclaragaoquecomprove ainexistenciademenor noquadro da empresa conforme omodelodo

Anexono Edital.

7.2.5 QUALIFICACAO TECNICA - Sera comprovada atraves da apresentacao dos seguintes documentos:

7.2.6 Comprovagao de aptidao para a prestagao dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos

compativeis com o objeto desta licitagao, ou com o item pertinente, mediante a apresentagao de atestados

fornecidos por pessoas juridicas de direito publico.

7.2.7 No aspecto de caracteristicas, sera obrigatoria a comprovagaoda execugao de servigos de terceirizagao

de mao de obra, em cargos pertinentes com o licitado.
7.2.8 Ja quanto ao aspecto do prazo, o atestado devera comprovarque os servigos foram prestados por

periodo nao inferior a 06(seis) meses, ou seja, cinquenta por cento do periodo a ser contratado no vindouro

contrato.
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7.2.9 Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no dmbito de suaatividade economica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

7.2.10 O licitante disponibilizard todas as informagoes necessarias a comprovagao da legitimidade dos

atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratagao,enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

7.2.11 Em cumprimento as premissas ditadas na Lei 8.666/93 Art. 30 § 1° I, a proponente devera gozar de um
quadro de profissionais multidisciplinarescapacitados para tal, e devera comprovar sua capacidade tecnico
profissional na forma detalhada abaixo.

7.2.12 Declaragao da proponente indicando o responsavel (eis) tecnico (s) geral pela prestagao dos servigos,

o qual devera fazer parte do quadro permanente da empresa, na condigao de socio, empregado registrado

ou contrato de prestagao de servigos devidamente registrado, devendo a proponente juntar os documentos
comprobatorios de uma das situagoes estabelecidas.

7.2.13 No decorrer da execugao dos servigos, os profissionais de que trata estesubitempoderao ser substitufdos,

nos termos do artigo 30, § 10, da Lei n°8.666, de 1993, por profissionais de experiencia equivalente ou superior,

desde que a substituigao seja aprovada pela Administragao.

7.2.14 As exigencias quanto a qualificagao tecnica, inclusive quanto a quantitativos e prazos atendem a
legislagao em vigor, quer seja, o Art. 30 da lei 8.666/93, bem como os ditames da IN n° 06/2013 do MPOG, edo

Acordao n° 1.214, doTCU.

7.2.15 Declaragao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigoes locais para

o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagao, conforme modelo constante em Anexo;

8 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO
8.1. OcriteriodejulgamentoserdodeAAENORPRECO POR ITEM;

8.2. Se houver discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, serao considerados os valores
por extenso.

8.3. Sera imediatamente desclassificada qualquer proposta de prego parcial, incompleta ou em desconformidade
comaleioucom qualquer clausula deste edital.

8.4. A Pregoeira selecionara a proposta de menor prego e aquelas que tenham apresentado valoressucessivose
superiores emate 10%(dez por cento) relativamente a demenor prego,ou na impossibilidade de obter pelo menos 03
(tres) propostas nestas condigoes, serao selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor prego,

quaisquer que sejam os pregos oferecidos, ateomdximode03 (tres),paraparticiparemdasessaopublicadelances

verbais.
8.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas,a Pregoeira selecionara todas as propostas em condigoes de
igualdadeparaaetapacompetitivadelances verbais.

8.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condigoes do edital, e estando o seu prego
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compativel com os praticados no mercado, esta podera ser aceita, devendo a Pregoeira negociar, visando obter
pregomelhor.

8.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira podera suspender a sessao do pregao e
estabelecerumanova data,comprazonao superior a03 ( tres) diasuteis,para o recebimento de novas propostas.

9- FASE DE LANCES VERBAIS
9.1 . Aposaclassificagaodaspropostas,apregoeira faraadivulgagao,convocandoosproponentes para apresentarem
lances verbais, a comegar do autor da proposta selecionada de maior prego e seguido dos demais, de forma
sucessiva edistintaemordemdecrescente.
9.1.1 No caso delicitantes empatados,sera definidaaordemdelancesatraves desorteio.

9.2 Somente serao admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor ja ofertado,
podendo a pregoeira estabelecer e alterar a variagao minima entre os lances, no interesse do andamentodo
pregao.

9.3 A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicara a exclusQo do
licitantedaetapadelances verbais enamanutengaodoultimopregoapresentado pelo licitante, para efeito de
ordenagao das propostas.

9.4 Caso nao realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor prego e
o valor estimado para a contratagao. Sendo aceitavel a oferta, sera verificado pela Pregoeira e Equipe de Apoio o
atendimento das condigdeshabilitatoriasdeste licitante,combasenadocumentagaoapresentada.

Constatado o atendimento pleno as exigencias editalicias, sera declarado o proponente vencedor,

sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pela Pregoeira, com a posterior homologagao do resultado pela

autoridade superior.

9.5

Se a oferta nao for aceitavel ou se o proponente ndo atender asexigencias do Edital, a Pregoeira

examinara as ofertas subsequentes,na ordem de classificagao, ate a apuragao deuma proposta queatendaa todas

as exigencias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicadoo objeto deste Edital com a
posteriorhomologagaodoresultadopelaautoridade competente.

9.6

9.6.1 A aceitabilidade sera aferida a partir dos pregos de mercado vigentes na data da apresentagaodas

propostas, nos termos de pesquisa realizada pela Administragao, que sera juntada aos autos por ocasiao do

julgamento.

9.7 Serao desclassificadas as propostas quendo atenderem ds condigdes e exigencias deste Edital e seus anexos
e/ou propuserem pregos inexequiveis ou superfaturados para a Administragao, assim considerados aqueles

incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execugao do objeto docontrato.

9.8 Em caso de empate, sera assegurado, nos termos da Lei Complementar n°. 123/2006, a preferencia de
contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias do regime diferenciado e
favorecido,nos termos que segue:
9.8.1 Entende-seporempateassituagoesemqueaspropostasapresentadaspelasmicroempresas e empresas de
pequenoportesejam ate5% (cincopor cento) superiores apropostamaisbem classificada.
9.8.2 Nesta hipotese, microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para

apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena

depreclusao,situagaoemque seraadjudicadoemseu favoro objeto licitado.
9.8.3 O direito a ofertar proposta de prego inferior somente sera deferido as licitantes que estejam presentes na
sessao e devera ocorrer apos oencerramento dos lances.
9.8.4 O disposto nesteitemsomente seaplicaraquando amelhor ofertainicialnao tiver sido apresentadapor
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microempresa ou empresa depequeno porte.

9.9 A pregoeira, antes de anunciar a proposta vencedora, podera desclassificar o licitante que
comprovadamente tenha descumprido contrato com qualquer ente publico no que diz respeito a prazo de
entrega eespecificagoesdo produto.

9.10 Da reuniao, lavrar-se-d ata circunstanciada,na qual serao registradas as ocorrencias relevanteseque,

ao final,deveraobrigatoriamente ser assinadapelaPregoeira,equipedeapoioe licitantes presentes.

9.11 Os envelopescom os “documentos dehabilitagao" das licitantes que participarem da fase de lances ficarao
retidosatequeseja firmadoocontratocomalicitante vencedora.
9.11.1 Se quando da abertura de quaisquer destes envelopes alguma certidao oudocumentonao estiver maisem
prazo de validade,sera facultadaa sua substituigaopela interessada,sobpena de inabilitagao.

9.12 No caso de a sessao do Pregao, em situagao excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas
as suas fases, osenvelopes,devidamenterubricadosno fecho, ficarao sob a guarda da Pregoeira e serao exibidos,
ainda lacrados e com as rubricas das licitantes, na sessao marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

10- RECURSOS E IMPUGNAQOES
10.1 At602 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimentodaspropostas,qualquerpessoa poderasolicitor
esclarecimentos.providenciasouimpugnaroatoconvocatoriodoPregao.

10.2 CaberaaPregoeiradecidir sobreapetigaonoprazodeate24 (vinte equatro) horas.

10.3 Acolhidaapetigaocontraoatoconvocatorio,seradesignadanovadatapararealizagaodo certame.

Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a10.4
intengao de recorrer, cuja sintese sera lavrada em ata, quando Ihe sera concedidooprazode03 (tres) diaspora
a apresentagao das razoes do recurso. ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazoes em igual numero de dias, que comegarao a correrdo termino do prazo dorecorrente.

10.5 A faltademanifestagdoimediataemotivadadolicitantepararecorrerdadecisaodapregoeira importara
na decadencia do direito de recurso e consequentemente a adjudicagao do objeto da licitagao ao licitante
vencedor.

10.6 Quando mantida a decisao, sera realizado pela Pregoeira no prazo de ate 03 (tres) dias uteis a instrugao e o
encaminhamentodosrecursos a autoridade superior.

10.7 A autoridade superior doorgao promotor do pregao terao prazo de ate03 (tres) dias uteis para decidir o
recurso.
10.8 Orecurso contra a decisao da pregoeira tera efeito suspensivo.

10.9 O acolhimento do recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10 As decisoes e demais atos referentes ao procedimento serao publicados no Diario Oficial do Estado e
Mural do Municipio, sendo facultativa a comunicagao pessoal.

10.11 Nao serQo aceitos recursos e impugnagoes por meio de e-mail.

11 - DA ADJUDICAgAO E HOMOLOGAQAO
Nao havendo a manifestagdo de recurso ou nao sendo apresentadas as suas razoes, a pregoeira11.1

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



» y""' Prefeitura Municipal de

*Sao ValerioESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

ADM: 2021/2024
Uniao. Trabalho c Prosperidade

Aim : mi.Km

adjudicara o objeto da licitagao a proponente vencedora, para posterior homologagao do resultado pela
autoridadesuperior.

11.2 Decididos os recursos eventualmente interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais,

a autoridade superior adjudicara o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o
procedimento licitatorio.

n.3 A homologagao e a adjudicagao do objeto desta licitagao nao implicarao direito a assinatura do contrato.

12 - DO CONTRATO
O adjudicatario sera convocado, mediante publicagao no diario ou, facultativamente, por escrito ou

qualquer meio eletronico, para assinar O CONTRATO, no prazo de ate 5 (cinco) dias corridos, sob pena de
decair do direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02 e neste edital.

12.1

12.2 Como condigao para assinatura do contrato o licitante vencedor devera manter todas as condigoes de
habilitagao.

12.3 A assinatura do contrato devera ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatario com
poderes expressos, bem como devera ser apresentada planilha decomposigao dos custos.

Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao celebrar o12.4
contrato,e facultadoa Administragao,semprejuizodaaplicagaodassangoesprevistasna legislagaopertinente,

examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificagao, bem como o
atendimento,pelolicitante,dascondigoesdehabilitagao.
12.5 A licitanteficaraobrigadaaaceitar,nasmesmascondigoes,acrescimosousupressoesquese fizeremnoobjeto

de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n.
8.666/93.

12.6 As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes.

12.7 Salvo expressa autorizagao da administragao, e vedada a terceirizagdo de quaisquer dos servigos objeto

destalicitagao.
A administragao podera exigir, como condigao para a assinatura do contrato,a relagao das pessoas12.8

contratadas para a execugao direta dos servigos, com copia de CTPS ou equivalente.

Nos termos da legislagao pertinente, o contrato decorrente desta licitagao podera ser prorrogado.

13- REGIME DE EXECUgAO E CONDigOES DE PAGAMENTO
13.1. Os servigos objeto deste Edital serao contratados de forma parcelada e conforme as necessidadesda
administragao,sendoaferidosepagosemparcelasregularesemensais,mediante "Ordem deServigos":

13.2. Ofaturamentodosservigosmensalmente.quepressupoeaexecugdodosservigosconstantes nas especificagoes

tecnicas, nas frequencies necessarias para atingir os niveis exigidos de qualidade, dentro dos prazos
estabelecidos, sendo estas de responsabilidade exclusiva da Contratada.

13.3. Opagamentosera efetuado ate o 10° (decimo) dia util subsequente ao mes do fornecimento dos servigos,mediante

a prestagao dos servigos, com apresentagao da fatura devidamente atestada, a qual devera ser emitida de acordo

com a ordem de servigo/planilhas enviada pelo Secretaria Municipal de Finangas.
13.4. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagao

12.9
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financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, a qual podera ser compensada com
o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acrescimos de qualquer natureza.

13.5. O pagamento sera realizado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagao da nota fiscal,

isenta de pendencias, no setor competente da Controladoria do Municipio de Sao Valerio - TO. Ocorrendo
algumapendencia,oprazoserainterrompido ateanova apresentagao.

13.6. Alem da comprovagao da regularidade fiscal como condigao para pagamento, a administragao
podera exigir a comprovagao da regularidade com o FGTS e Previdenciaria individuals de cada um dos

contratadosdalicitantequepossuamvinculocomoobjetocontratado.

14 - DA DOTACAO ORQAMENTARIA
14.1 As despesas decorrentes deste procedimento licitatorio correrao por conta da dotagao orgamentaria

vigente.
14.2. Os recursos terncomo origemo orgamento vigentedoMunicipio licitante e,para oexercicio seguinte e em caso

de prorrogagoes, serao langadas as dotagoes correspondentes dos referidos exercicios.

15- DO REAJUSTAMENTO
15.1 Oreajustamento dos pregos contratuaissera realizado de forma regular e anualmente, contados da data da

apresentagao da proposta, de acordo com o que determina a Lei Federal N.° 9.069/95,de 29 de junho de 1995,ouem

periodos menores, resguardadas as disposigoes legais da materia, sendo processado de acordo com o criterio

abaixorelacionado:

15.2. 0reajustamentodospregosmensaisseraprocessadodeacordocomocriterioabaixo:

a) Caso venha ocorrer alteragao,durante a prestagao dos servigos, em qualquer dos itens de composigao de seus

custos, os pregos mensais dos mesmos deverao ser recompostos,por provocagaodoMunicipiocontratanteou

soiicitagaoecomprovagao da Contratada que devera descrever de forma detalhada tal alteragao esubmete-la a

aprovagao do contratante.

16 - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO
A execugao dos servigos sera acompanhada e fiscalizada pelos Secretaries Municipais e

especialmente pelo gestor do contrato ou, ainda, por quaisquer servidores indicados para tal finalidade e,

especialmente,pelogestor indicadonocontrato.
16.1

A administragao devera manter sempre atualizada a relagao de mao-de-obra empregada para a
16.2
consecugao dos objetivos deste contrato, bem como autorizar substitutes que se mostrem necessarias.

16.3 A Administragaopodera,aqualquer tempo,noexerciciodeseupoder de fiscalizagao:

16.3.1 Exigir a substituigao de qualquer empregado que negligencie ou tenha mau comportamento

durante o servigo, que solicitor propina, fizer uso de drogas ou bebida alcoolica, faltar com urbanidade para

com os municipes;
16.3.2 Exigir aimediataretiradadoservigodequalquer trabalhadorquenaoestiverusando uniformecompletoEPI

ouEPC adequado assuas fungdes;
16.3.3 Determinar que sejam refeitos os servigos, sem onus para a administragao, se os ja executadosnaotiverem

sidosatisfatdrios,sejaquantitativeouqualitativamente:
16.3.4 Solicitor ao setor competente a devida aplicagao das penalidades mencionadas no instrumento

convocatorio,quando do cometimento de faltas ou irregularidadesna execugao dos servigos.

16.4 Para fins de facilitar a fiscalizagao da execugdo dos servigos pela administragao, bem como promover o

rapido ajuste dos servigos, conforme exigencias da contratante, a contratada devera manter escritorio na sede do
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municipio licitante,compreposto dotado de poderes decisorios, inclusivecomapresentagao deprocuragaopublica se for o

caso.
17- DO RECEBIMENTO DOS SERVIQOS
17.1. Os servigos somente serao recebidos quando executados perfeitamente de acordo com as condigoes contratuais e

demais documentos que integram este edital.

17.2.A reprovagaodosservigosemqualquerfasedesuaexecugaoeaconsequentscorregaonao implicanoperdaooualteragao

das multas respectivas.
18- DAS PENALIDADES
18.1. Pelo inadimpiemento das obrigagoes, seja na condigao de participante do pregao ou de contratado, as licitantes,

conforme a infragao, estarao sujeitas as seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentagao exigida no certarne: suspensao do direito de licitar e contratar com a

Administragao pelo prazo de ate 2 anos e multa de 10% sobre o valor global estimado da contratagao;

b) manter comportamento inadequado durante o pregao: afastamento do certarne e suspensao do direito de licitar e

contratar com a Administragao pelo prazo de ate 2 anos;
c) deixar de manter a proposta ou recusar assinatura do contrato: suspensao do direito de licitar e contratar com a

Administragao pelo prazo de ate 5 anos e multa de 10% sobre o valor global estimado da contratagao;

d) executor o contrato com irregularidades, passiveis de corregao durante a execugao e sem prejuizo ao resultado:

advertencia;
e) executor o contrato com atraso injustificado ate o limite de 10 (dez) dias, apos os quais sera considerado como

inexecugao contratual: multa diaria de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecugao parcial do contrato: suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragao pelo prazo de ate 3

anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante nao adimplido do contrato;

g) inexecugao total do contrato: suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragao pelo prazo de ate 5 anos

e multa de 10% sobre o valor global atualizado do contrato;
h) causar prejuizo material resultante diretamente de execugao contratual: declaragdo de inidoneidade cumulada com a

suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragao Publica pelo prazo de ate 5 anos e multa de 10 % sobre o

valor global atualizado do contrato.

18.2. As penalidades serao registradas no cadastro da contratado, quando for o caso.

18.3. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administragao enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagao

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.

18.4. Na hipotese da necessidade de acautelar apuragao administrative de faltas contratuais pelo contrato, a

administragao podera ocupar provisoriamente bens moveis, imoveis, pessoal e servigos vinculados ao objeto do contrato.

1? - DA RESCISAO CONTRATUAL
19.1 Ocontratoserarescindidonashipotesesprevistasnosartigos77e78dalei8.666/93.

Nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, a administragao podera rescindir
19.2
unilateralmente o contrato administrative.

19.3 Ocorrendo a rescisao nos termos do item 18.2, sem prejuizo de outras sangoes dispostas neste edital e na lei, a

administragao,por ato proprio. podera adotar as seguintes consequencias:
19.3.1 retengao dos creditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejuizos causados a Administragao;

19.4 NashipotesesderescisaoprevistanositensanterioresnaocabeaoContratadodireitoa qualquer indenizagao.

20- REVOGACAO - ANULAQAO
20.1 A licitagaopoderaserrevogadaouanuladanos termosdoart.49 da Lei8.666/93,noseu todo ou emparte.

20.2 A presente licitagao podera ser anulada por ilegalidade ou revogada por conveniencia e oportunidade

administrative, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamagao ou indenizagao.

21 - DISPOSIQOES GERAIS
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21.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentagao das propostas, podera a Pregoeira, se necessario, modificar
este Edital, hipotese em que devera proceder a divulgagao, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragao nao afetara formulagao das propostas.
21.2 As duvidassurgidasnaaplicagaodopresenteEdital,bemcomo os casos omissos serao resolvidos pela pregoeira, a luz da
legislagao vigente.
21.3
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no horario anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicagao.em contrario, daPregoeira.

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

21.4
tecnicos.saodeexclusivaresponsabilidadedaempresaasercontratadae jdse encontram embutidas noprego apresentado.
21.4.1 Aslicitantesassumemtodos oscustosdepreparagao eapresentagaodesuaspropostas ea Administragao Municipal nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo

licitatorio.

Os encargos de natureza tributaria, trabalhista, previdenciaria, social e parafiscais,bem como elaboragao de pareceres

Nenhumaindenizagao seradevida as licitantespelaelaboragaoe/ouapresentagao de documentosrelativosaesta21.5
licitagao.

A homologagao do resultado desta licitagao nao implicara, para o licitante, direito a prestagao dos servigos a21.6
Administragao.

E facultada a pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer tase da licitagao, a promogao de diligencia destinada a
21.7
esclarecer ou a complementar a instrugao do processo licitatorio. desde que nao implique em inclusao de documento ou

informagao que deveria constar, originariamente, da proposta.

21.8 A apresentagao daproposta implicapara a licitante a observancia dos preceitos legais e regulamentares emvigor,

bemcomoaintegraleincondicionalaceitagao de todosos termose condigoes deste Edital, sendo responsavel pela fidelidade

e legitimidade das informagoes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.
21.9 Aposapresentagaodapropostanaocaberadesistencia,salvopormotivo justodecorrentede fato supervenientee aceito

pela Pregoeira.
21.10 A pregoeira, no interesse da Administragao, podera relevar falhas meramente formais constantes da documentagao

e proposta, desde que nao comprometam a lisura do procedimento ou contrariem os principios norteadores da atividade

administrative.
21.11 OEditaleseusanexospoderaoserobtidosnasededaprefeituraMunicipaldeSao Valerio - TO, sala de Licitagoes.

21.12 O foro para solucionar os possiveis litigios que decorrerem deste procedimento licitatorio sera o da Comarca de

Peixe - TO, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.13 O presente edital e respectiva minuta contratual foram analisados pelo setor juridico responsavel, com a plena

aprovagao.

Sao Valerio /TO, 25 de Agosto de 2021.

BrunoL*°

BrunprLepedrj^oNde Castro Carneiro

^ JPregdeiro' Municipa
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA GLOBAL

O presente Termo de Referenda estabelece as condigoes e especificagoes tecnicas a serem observadas na
execupao dos servipos que constituem o objeto do PREGAO PRESENCIAL N° 003/2021.

A omissao de qualquer procedimento nestas especificapoes nao exime a contratada da obrigatoriedade da
utilizagao das melhores tecnicas padronizadas para os trabalhos. respeitando os objetos basicos dos servipos e
adequagao dos resultados.
O servipo sera executado de forma parcelada e conforme as necessidades da administrapdo, de forma que

a licitante devera considerar os seus custos todas as despesas necessarias para a execupao do servipo,

observadas as necessidades e exigencias da administrapdo.

1 - OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente Processo Licitatorio CONTRATAPAO DE EMPRESA ESPEC1AL1ZADA EM
PRESTApAO DE SERVIpOS TERCEIRIZADOS DE MAO-DE - OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA

MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAL DE SAO VALERIO -TO, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE

EDITAL NO ANEXO I.

2 - JUSTIFICATIVAS

PREFEITURA

2.2 A principal missao das atividades meio ao apoio operacional e garantir a operacionalizagao integral das

atividades finalisticas (atividades atreladas as funpoes de estado) de formacontinua,eficiente e confiavel.Para

atingir esse objetivo a administrapdo publica vem buscando, de forma racional e persistente, obter melhor

emprego de seus escassos recursos visando atingir a eficiencia de suas apoes. Essa diffcil missao, muitas vezes,

torna -se impossivel de ser cumprida a contento, em razao da falta de uma estrutura especifica para execupao

de tarefas que, embora seja considerada auxiliares, sdo imprescindiveis para o funcionamento das

organizapoes, como e o caso dos servipos aqui contratados.
Buscando sempre a pratica dos principios da eficiencia e efetividade, quando se tenta alcanpar a alta

produtividade,agilidade,qualidade,e seguranpa do trabalho,as adequapoes dos atuais servipos sdo as metas

visadas, pela administrapdo das atividades meio de apoio operacional, o que ndo seria possfvel sem a

contratapao de servipos especializados. Sendo assim, a terceirizagao dos referidos servipos e o meio mais

adequado para atingimos a meta desejada, pois que, busca -se desta forma o atendimento dos principios da

economicidade e eficiencia, bem como, um elevado padrao na satisfagao do interesse publico. O Municipio

de Sdo Valerio/TO atraves da Secretaria Municipal de Administrapdo, tern por finalidades assegurar ao

municipio, a contratapao de servipos de mao de obra. Servipo Brapal, Agente de Limpeza Publica, Agente

Administrative, Agente de Servipos Operacional - I, Agente de Servipos Operacional - II, Agente de

Conservapao Predial, Auxiliar de Manutenpao Eletrica. Tern -se assim, como plenamente justificada a
contratapao.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

O Sistema Unico de Saude -SUS - foi criada coma finalidade de alterar a situagao da desigualdade na

assistencia a saude da populagao, tornando obrigatorio entendimento publico a qualquer cidadao, sendo

proibidas cobranpas de dinheiro sob qualquer pretexto. O mesmo foi instituido apos a promulgagao da
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Constituigao de 1988 e regulamentado pela Lei Federal n° 8.080/90 que dispoem sobre as condigoes para a

promogao, protegao e recuperagao da saude, a organizagao e funcionamento dos servigos correspondentes

e da outras providencias e pela Lei Federal n°8.142/90 que dispoem sobre a participagao da comunidade na

gestao do Sistema Unico de Saude.( SUS) e sobre as sobre as transferences intergovernamentais de recursos

financeiros na area da saude e da outras providencias. Esta politico publica de saude destinada a garantir a

todos seus cidadaos ao acesso universal e igualitario, coma maior quantidade de servigo. A Constituigao

Brasileira em seu artigo 196, assegura que a saude e de direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante

politicos sociais e economicas que visem a redugao do risco de doenga e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitario as agoes e servigos para sua promogdo, protegao e recuperagao. Diante do exposto, o

Municipal de Sao Valerio /TO, no intuito de assegurar os direitos de seus municipes conforme o apresentado

pega Constituigao Brasileira e, percebendo nao so a necessidade, mas tambem a essencialidade da

continuidade dos servigos, para que nao haja interrupgao dos mesmo,bem como prejuizo a assistencia a saude

da populagao, vem ao encontro de iniciativas que assegurem esses acesso aos municipes, e com o proposito

de reestruturar o quadro de pessoal de nivel tecnico e superior servigos esses como Servigo Bragal, Agente

Administrative, Agente de Servigos Operacional - I, Tecnico em Radioiogia, Agente de Conservagao Predial e

Agente de Administragao Especial, visando maior dinamica nos pagamentos,economicidade para o municipio

atraves a solicitagao de contratagao de Pessoa Juridica para prestagao de servigos de saude diversos a ser

emprestado na Unidade Basica de Saude do Municipio de Sao Valerio /TO, bem como demais secretarias.Sao

servigos indispensaveis para que o poder publico possa cumprir seu mister existencial, garantindo direitos

basicos da populagao. Tern -se assim, como plenamente justificada a contratagao.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO

2.3 A educagao e um dos pilares de sustentagao da sociedade. Um Pais, um Estado, e um Municipio que
investe na educagao de seus cidadaos, estao preparados para que possa no futuro proximo contribuir para
melhorar os seus indices de desenvolvimento.
Municipal de educagao deSao Valerio /TO,no intuitodeassegurar os direitosdeseus municipes,e, percebendo
nao so a necessidade, mas tambem a essencialidade da continuidade dos servigos e para que nao haja
interrupgao dos mesmo, vem ao encontro de iniciativas que assegurem esses acesso aos municipes, visando
maior dinamica nos pagamentos, economicidade para o municipio atraves da solicitagao de contratagao de
Pessoa Juridica para prestagao de servigos, servigos esses como Servigo Bragal, Agente Administrative, Agente
de Servigos Operacional - I, Agente de Conservagao Predial, Auxiliar de Sala de Aula, Auxiliar de Transporte
Escolar, Sao servigos indispensaveis para que o poder publico possa cumprir seu mister existencial, garantindo
direitos basicos da populagao.Tern -se assim, como plenamente justificada a contratagao.

Diante do exposto, o Municipio de Sao Valerio a Secretaria

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.4 E uma politico publica Secretaria Nacional de Assistencia Social (SNAS); um direito de todo cidadao que
dela necessitar. Ela esta organizada por meio do Sistema Unico de Assistencia Social (Suas) , presente em todo
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o Brasil. Seu objetivo e garantir a protegao social aos cidadaos, ou seja, apoio a individuos, familias e a
comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de servigos, beneficios, programas e projetos.

Com um modelo de gestao participativa, o Suas articula os esforgos e os recursos dos municipios, estados e
Uniao para a execugao e o financiamento da Politico Nacional de Assistencia Social.

O Sistema Unico de Assistencia Social (Suas) e um sistema publico que organiza os servigos de assistencia
social no Brasil. Com um modelo de gestao participativa, ele articula os esforgos e os recursos dos tres niveis de
governo, isto e, municipios, estados e a Uniao, para a execugao e o financiamento da Politico Nacional de
Assistencia Social (PNAS), envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatorios nacionais, estaduais,
municipals e do Distrito Federal.

O Suas organiza as agoes da assistencia social em dois tipos de protegao social. A primeira e aProtegao
Social Basica, destinada a prevengao de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos,
servigos e beneficios a individuos e familias em situagao de vulnerabilidade social. A segunda 6 a Protegao

Social Especial, destinada a familias e individuos que ja se encontram em situagao de risco e que tiveram seus
direitos violados por ocorrencia de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros.

A politico de assistencia social oferece um conjunto de servigos para garantir que o cidadao nao fique
desamparado quando ocorram situagoes inesperadas, nas quais a sua capacidade de acessar direitos sociais
fica comprometida. Essas situagoes podem estar relacionadas a idade da pessoa, ou quando algum membro
da familia depende de cuidados especiais, se envolve com drogas ou dicool, perde o emprego, se envolve
em situagoes de violencia, os membros da familia se distanciam ou quando ha algum desastre natural na
comunidade. A Assistencia Social oferta servigos para fortalecer as familias e desenvolver sua autonomia,

apoiando-as para que superem eventuais dificuldades e acessem os direitos sociais, evitando o rompimento
de logos.

Protegao e Atengao Integral a Familia

O Servigo de Protegao e Atendimento Integral a Familia (PAIF) e oferecido em todos os Centros de
Referenda da Assistencia Social (CRAS) e tern como objetivo apoiar as familias, prevenindo a ruptura de logos,

promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
O trabalho social com familias e realizado no ambito do PAIF. E um conjunto de procedimentos

realizados com o objetivo de contribuir para a convivencia, reconhecimento de direitos e possibilidades de
intervengao na vida social de uma familia. Este trabalho estimula as potencialidades das familias e da
comunidade, promove espagos coletivos de escuta e troca de vivencias.

O servigo deve ser ofertado, obrigatoriamente, no CRAS -Centro de Referenda da Assistencia Social.
Este servigo tern como objetivos: O fortalecimento da fungao protetiva da familia; A prevengao da

ruptura dos vinculos familiares e comunitarios; A promogao de ganhos sociais e materiais as familias; A

promogao do acesso a beneficios, programas de transference de renda e servigos socioassistenciais;O apoio
a familias que possuem, dentre seus membros, individuos que necessitam de cuidados, por meio da promogao
de espagos coletivos de escuta e troca de vivencias familiares.

O PAIF oferece atendimento as familias, visitas domiciliares, orientagoes e encaminhamento a outros
servigos e politicos do Governo Federal. O servigo tambem apoia agoes comunitarias, por meio de palestras,
campanhas e eventos, ajudando a comunidade na construgao de solugoes para o enfrentamento de
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problemas comuns, como nos casos de falta de acessibilidade, violencia no bairro, trabalho infantil, falta de
transporte,baixa qualidade na oferta de servigos, ausencia de espagos de lazer, cultural, entre outros.
Convivencia e Fortalecimento de Vfnculos

O SCFV e um servigo da Protegao Social Basica do SUAS que e ofertado de forma complementar ao
trabalho social com familias realizado por meio do Servigo de Protegao e Atendimento Integral as Familias (PAIF)
e do Servigo de Protegao e Atendimento Especializado as Familias e Individuos (PAEFI).

O Servigo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) realiza atendimentos em grupo. Sao
atividades artisticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuarios.

E uma forma de intervengao social planejada que cria situagoes desafiadoras, estimula e orienta os
usuarios na construgao e reconstrugao de suas historias e vivencias individuais, coletivas e familiares.

Centro de Referenda de Assistencia Social- CRAS

O Centro de Referenda de Assistencia Social (Cras) e a porta de entrada da Assistencia Social. E um
local publico, localizado prioritariamente em areas de maior vulnerabilidade social, onde sao oferecidos os
servigos de Assistencia Social, com o objetivo de fortalecer a convivencia com a familia e com a comunidade.
A partir do adequado conhecimento do territorio, o Cras promove a organizagao e articulagao das unidades
da rede socioassistencial e de outras politicos. Assim,possibilita o acesso da populagao aos servigos, beneficios
e projetos de assistencia social, se tornando uma referenda para a populagao local e para os servigos setoriais.

Conhecendo o territorio, a equipe do CRAS pode apoiar agoes comunitarias, por meio de palestras,

campanhas e eventos, atuando junto a comunidade na construgao de solugoes para o enfrentamento de
problemas comuns,como falta de acessibilidade, violencia no bairro, trabalho infantil, falta de transporte,baixa
qualidade na oferta de servigos, ausencia de espagos de lazer, cultural, entre outros. O Municipio de Sao

Valerio/TO atraves da Fundo Municipal de Assistencia Social, tern por finalidades assegurar ao municipio, a

contratagao de servigos de mao de obra, servigos esses como: Auxiliar Social, Agente Administrative, Agente

de Servigos Operacional - I, Agente de Conservagao Predial. Tern -se assim, como plenamente justificada a

contratagao.

3. JORNADA DE TRABALHO

3.1 A jornada de trabalho sera de acordo especificado no item 4 deste termo.

4. QUANTITATIVOS ESTIMADOS

4.1 Os servigos discriminados neste termo de referenda serao executados conforme as necessidades da
administragao de cada fundo municipal e secretarias municipals e do estrito interesse publico. Assim a

execugao poderanao ser integral,bem como podera sersolicitado aexecugao empartes da unidade cotada,

nao havendo direito a execugao integral e continua dos servigos em sua totalidade. Sao os seguintes servigos

estimados, os quais sao separados em lotes com o objetivo de melhorar dinamizagao dos servigos e, ainda,

levando em conta a economia deescala e facilidades para a fiscalizagao e controle da prestagao de servigos.

5 - DOS SERVIGOS DESCRIMINADO
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LOTEOl PREFEITURA

LOTE - 01 PREFEITURA

CARGA
HORARIA

VALOR
MENTALFUNQAO PERfODO VALOR UNrrARIOQTD VALOR MESES

N°

RS
1 25 12 40/HORAS R$ 1.528,63SERVigo BRA(;AL RS 458.587,8038.215,65

RSAGENTE DE LIMPEZA
PUBLICA2 6 12 40/HORAS R$ 2.293,08 R$ 165.101,5413.758,46

RS
3 8 12 40/HORAS R$ 1.528,23 R$ 146.710,08AGENTE ADMINISTRATIVO 12.225,84

R$AGENTE DE SERVICES
OPERACIONAL - I

RS 86.112,0040/HORAS R$ 1.794,00124 4 7.176,00

RSAGENTE DE SERVigOS
OPERACIONAL - II

RS 140.760,0040/HORAS R$ 2.346,00125 5 11.730,00

R$AGENTE DE SERVigOS
OPERACIONAL - II

RS 92.736,0040/HORAS R$ 3.864,002 126 7.728,00

RSAGENTE DE CONSERVAgAO
PREDIAL

R$ 66.240,0040/HORAS R$ 2.760,001227 5.520,00

AGENTE DE CONSERVAgAO
PREDIAL

R$ 207,00 RS 41.400,00R$ 207,0020018 DIARIAS

AUXILIAR DE
MANUTENgAO ELETRICA

R$ 41.400,00RS 207,00R$ 207,0020019 DIARIAS

RS 1.239.047,42
VALOR TOTAL GERAL PMSV

LOTE - 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR
MESES

VALOR
MENTAL

VALOR
UNITARIO

CARGA
HORARIAQTD PERIODOFUNQAON°

R$ RS 238.465,66RS 1.528,6340/HORAS12131 SERVigO BRAgAL 19.872,14

R$ RS 165.092,04RS 1.528,6340/HORAS1292 AGENTE ADMINISTRATIVO 13.757,67

RS
AGENTE DE SERVigOS OPERACIONAL RS 322.920,0040/HORAS RS 1.794,0012153 26.910,00
I

RS RS 43.056,00RS 1.794,0040/HORAS2 124 TECNICO EM RADIOLOGIA 3.588,00

RS RS 66.240,00RS 2.760,0040/HORA12AGENTE DE CONSERVAgAO PREDIAL 25 5.520,00

RSRSRS 3.864,0040/HORAS1 126 SUPERITENDENTE DA SAUDE 3.864,003.864,00

R$ 882.141,70VALOR TOTAL GERAL FMS
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LOTE - 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
PERfODO/ CARGA

MESES HORARIA
VALOR

UNITARIO
VALOR

MENSAL
VALOR
MESESFUNCAON° QTD

R S R $
1 40/HORAS R$ 1.528,6312 12SERVigO BRA^AL 220.122,1418.343,51

RSR $
2 12 40/HORAS R$ 1.528,634AGENTE ADMINISTRATIVO 6.114,52 73.374,24

R$AGENTE
OPERACIONAL - I

DE SERVigOS R$
3 40/HORAS R$ 1.794,0011 12 19.734,00 236.808,00

RS R $
40/HORAS RS 1.528,6310 124 AUXILIAR DE SALA DE AULA 183.435,1215.286,26

RSAUXILIAR DE TRANSPORTE
ESCOLAR

R $
12 40/HORAS R$ 1.528,635 10 15.286,26 183.435,12

AGENTE DE CONSERVAgAO
PREDIAL

R$ R$
40/HORAS R$ 2.760,006 2 12 66.240,005.520,00

R $ 963.414, 62VALOR TOTAL GERAL FME

LOTE - 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST^NCIA SOCIAL

PERIODO CARGA
/ MESES HORARIA

VALOR
MESES

VALOR
MENSAL

VALOR
UNITARIOFUNQAO QTDN°

RS R$ 82.137,60R$ 3.422,4040/HORAS2 121 AUXILIAR DE SERVigO SOCIAL 6.844,80

RSR$R$ 1.528,6340/HORAS1282 AGENTE ADMINISTRATE 146.748,1012.229,01

R$SERVigOSAGENTE
OPERACIONAL -IDE R$ 64.584,00R$ 1.794,0040/HORAS1233 5.382,00

RSAGENTE DE CONSERVAgAO
PREDIAL

R$ 66.240,00RS 2.760,0040/HORAS2 124 5.520,00

R$ 359.709,70VALOR TOTAL GERAL FMAS

VALOR TOTAL MENSAL RS 280. 543,24
VALOR REFERENTE AOS 12 (DOZE) RS 3. 444. 351,84

6 - DAS ATRIBUIQOES PARA OS SERVIQOS

SERVICO BRACAL.

Executor as tarefas e trabalhos relacionados com servigos de manutengao geral em vias, manejar areas verdes,

tapar buracos, limpar vias permanentes e conservar bueiros e galerias de aguas pluviais, preparar cargos e

descargas de mercadorias, auxiliando os motoristas de veiculos pesados. Limpar e arrumar as dependences e

instaiagoes de edificios publicos municipals, a fim de mante-los nas condigoes de asseio requeridas. Transportar

materials de construgao, moveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com instrugoes recebidas; Auxiliar
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no plantio, adubagem e poda de arvores, flores e grama para conservagao e ornamentagao de pragas,

parques e jardins; Capinar canteiros de praga, parques, jardins e demais logradouros publicos. Auxiliar na

execugao de servigos de calcetaria; Preparar argamassa, concreto e executor outras tarefas auxiliares em
construgoes; Assentar tubos de concreto, sob supervisao, na realizagao de obras publicas; Assentar meios-fios;

Auxiliar na construgao de palanques,andaimes,redes de esgoto pluvial ecloacal, caixas de redesdeinspegao,

bocas-de-lobo e outras obras; Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho

que nao exijam conhecimentos especiais; de consertos e reparos nas dependencies, moveis e utensilios que

Ihe cabe manter limpos e com boa aparencia entre outras fungoes pertinentes ao cargo.
Escolaridade:Ensino Fundamental Incompleto.
Cargo horaria: 40 horas semanais.

AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA.

Executor as tarefas e trabalhos relacionados com a manutengao e limpeza de areas publicas urbanas

tais como: coleta de lixo domiciliar e hospitalar, coleta de soldo de varrigao, varrigao de vias e logradouros

publicos, Rogagem e capinagem remogao de entulho, podendo para isso ser utilizado maquinas,

equipamentos, aparelhos, respeitadas as normas tecnicas e os regulamentos do servigo. Executor e manter a

limpeza das dependencies internas e externas dos orgaos, transportarem moveis, maquinas e equipamentos;

prepara de lanches, cafes e merendas nas escolas e nas creches; Ajudar nos trabalhos de almoxarifado e de

cargos e descarga de materiais; Realizar servigos de mensageiro; Adotar medidas de prevengao de incendios;

abertura de covas e manutengao de cemiterio, limpeza de predios publicos, limpeza de piscinas e reservatorios

de agua Desempenhar outras atividades correlatas.
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.
Cargo horaria: 40 horas semanais

AUXILIAR DE SALA DE AULA

Auxilia com a organizagao e manutengao do ambiente de sala de aula. Da suporte para demais solicitagoes

vindas dos professores e educadores, como por exemplo, ajuda com corregoes de atividades e provas.
Acompanha os alunos ate o banheiro, refeigoes e demais locais da instituigao

Escolaridade: Ensino medio completo.
Cargo horaria: 40 horas semanais

AGENTE ADMINISTRATIVO

Organizar e executor atividades administrativas e de apoio a trabalhos tecnicos. PLANEJAR executor econtrolar

os trabalhos de rotina do setor onde estiver lotado. Examinar, instruir e informar processos sobre assuntos de sua

area de atuagao; Informar e atender aos usuarios e ao publico em geral, solicitagoes ou reclamagoes

referentes bs atividades ligadas a sua area de agao;Transcrever dados de documentos fonte, armazenando-

os no computador, de acordo com o programa utilizado e efetuar consultas em terminals de video via internet:
Executor atividades de ambito social e visitas a campo; Executor atividades relacionadas com as compras;

Classificar e arquivar documentos.Executor outras tarefas correlatas Executor servigos administrativos diversos,

como preencher documentos, preparar relatorios, formularios e planilhas, a acompanhar processos

administrativos, atender o publico, prestar apoio logistico, resolver os assuntos administrativos, obedecendo a

instrugoes detalhadas. Outras fungoes afins e correlatas; respeitando o regulamento do servigo. da suporte
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administrative nas areas de administragao, recursos humanos, departamento pessoal, financeiro e logistica de

empresas privadas ou publicas.
Esses profissionais tratam dos processos burocraticos das empresas e organizagoes nas mais diversas areas. Seja

lidando com pessoas ou finangas, eles garantem a rotina, organizagao e bom funcionamento do ambiente

corporativo.
Os agentes administrativos desempenham diversas fungoes para manter a rotina administrativa, entre elas:

Atender ao publico por telefone, e-mail ou pessoalmente:
Elaborar e redigir redagoes, correspondencias, oficios, memorandos, e-mails e outros documentos;

Controlar o fluxo de materials de expediente, por meio de protocols;

Acompanhamento, registro e conferences de atividades e documentos;
Acompanhamento e controle de processos administrativos;
Atualizagao de informagoes cadastrais;
Apoio administrative aos profissionais do seu departamento.

Escolaridade:Ensino Medio Completo.
Cargo Horaria: 40 horas semanais.

AGENTE OPERACIONAL - I

Dirigir veiculos leve-pesados/pesados/utilitarios, auxiliar em cargo e descarga dos mesmos;

Transportando pessoas, cargos e/ou materials aos locais pre-estabelecidos, bem como informar ao superior

qualquer ocorrencia com o veiculo; Manter o veiculo em condigoes de uso, verificando combustiveis e

lubrificantes, executando pequenos reparos, providenciando limpeza e desinfeegao, encaminhando-o para

lubrificagao, comunicando necessidades de reparos e substituigao de pegas e componentes, visando sua

conservagao; Preencher relatorio de utilizagao de veiculo, langando quilometragem e media de consumo de

combustiveis e outros dados necessarios, efetuar prestagao de contas de despesas de viagem, para controle

e avaliagao de custos; Recolher a garagem os veiculos, quando concluido o servigo e/ou terminado o

expediente de trabalho; Respeitar as leis de transito e as ordens de servigos recebidos; Submeter as vistorias

legais do veiculo sobre sua guarda: Responsabilizar-se pela guarda e conservagao de ferramentas e acessorios

pertencentes ao veiculo; Comunicar a quern de direito, a ocorrencia de fatos ou irregularidades relacionados

com o veiculo sob sua responsabilidade;Desempenhar outras atividades correlatas;respeitando oregulamento

do servigo.
Escolaridade:Ensino Fundamental Completo.
Requisitos: Para veiculos pesados CNH categoria - D; para veiculos leves, maquinas agricolas CNH categoria C.
Cargo Horaria: 40 horas semanais.

AGENTE OPERACIONAL - II

Opera maquinas providas de pa mecanica e retroescavadeira ou cagamba, acionando os comandos

necessarios para escavar e mover terras, pedras, areia, cascalho e materiais similares; Opera maquinas de abrir

canais de drenagem, acionando os comandos necessarios; Informa defeitos ou reparos a serem feitos na

maquina,preenchehdo ficha especifica no almoxarifado para ser entregue ao chefeda manutengao;Executa

a limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e outros; Faz a recuperagao, conservagao e readequagao de

estradas; Retira entulhos e terra, zelando pela limpeza e conservagao da cidade; Colabora na limpeza e

organizagao do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo

superior imediato.

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.gov.br



> Prefeitura Municipal de

*Sao ValerioESTAOO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM:2021/2024
Uniao, Trabalho e Prosperldade

Mm wi - 2om

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.
Requisitos: CNH D.
Cargo Horaria: 40 horas semanais.

AGENTE OPERACIONAL - III

Opera maquinas providas de Idminas para nivelar solos, acionando os comandos para executor obras
na construgao civil, estradas e pistas; Opera maquinas para estender camadas de asfalto ou de betume;

Informa defeitos ou reparos a serem feitos na mdquina, preenchendo ficha especffica no almoxarifado para

ser entregue ao chefe da manutengao;Fazarecuperagao,conservagao e readequagao de estradas;Executa

outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.
Requisitos:CNH D.
Cargo Horaria: 40 horas semanais.

AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR

O Auxiliar de Transporte Escolar tern a fungao de orientar os alunos quanto as normas da unidade escolar;

organiza a entrada e saida dos alunos: zela pela disciplina dos alunos dentro e fora das salas de aula. E de

responsabilidade dos monitores auxiliar o professor nas aulas teoricas e praticas, firar duvidas dos estudantes, e

ajudar na realizagao de listas de exercicios passados pelo professor atraves de grupos de esfudos.
Escolaridade:Ensino Fundamental Completo.
Cargo Horaria: 40 horas semanais.

AUXILIAR DE SERVIQO SOCIAL

Estuda e analisa as causas de desajustamento social, estabelecendo pianos de agoes que busquem o

restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivfduos em relagao a seus semelhantes ou ao

meio social; Aconselha e orienta indivfduos afetados em seu equilfbrio emocional para conseguir o seu

ajustamento ao meio social; Ajuda as pessoas que estao em dificuldades decorrentes de problemas

psicossociais, como menores carentes ou infratores, agilizagao de exames, remedios e outros que facilitem e

auxiliem a recuperagao de pessoas com problemas de saude; Elabora diretrizes, atos normativos e programas

de assistencia social, promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e

melhoria do comportamento individual: Assiste as famflias nas suas necessidades basicas, orientando-as e

fornecendo-lhes suporte material, educacional, medico e de outra natureza, para melhorar sua situagao e

possibilitar uma convivencia harmonica entre os membros; Organiza programas de planejamento familiar,

materno-infantil, atendimento a hansenianos e desnutridos, bem como demais enfermidades graves; Elabora

e emite pareceres socio-economicos, relatorios mensais de planejamento familiar e relagao de maferial e

medicamentos necessarios; Participa de programas de reabilitagao profissional, integrando equipes tecnicas

multiprofissionais, para promover a integragao ou reinfegragao profissional de pessoas ffsica ou mentalmente

deficientes por doengas ou acidentes decorrentes do trabalho; Colabora com a limpeza e organizagao do

local de trabalho;Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
Escolaridade: Ensino Superior Completo, com graduagao em Servigo Social.
Requisitos: Registro no CRESS

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.gov.br



Prefeitura Municipal He

HSao Valerio
Uniao,Trabalho a Prosperidadc

f /mm .mi- unu

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM: 202112024

Cargo Horaria: 30 horas semanais.

TECNICO EM RADIOLOGIA

Conduzir, posicionar e aplicar fatores radiograficos para a realizagao de exames radiologicos simples e
contrastados, colocagao e retirada de gesso, realizar exames na clinica radiologica para pacientes
ambulatoriais e de emergencia, executor outras tarefas correlatas ao cargo e os demais regulamentos do
servigo conforme o SUS-Sistema Unico de Saude.
Escolaridade: Ensino Medio Completo. Curso Tecnico em Radiologia.
Requisitos: CRTR
Cargo Horaria: 40 horas semanais

AGENTE DE ADMINISTRAQAO ESPECIAL

Dirigir e coordenar atividades realizadas no ambiente hospitalar; •Planejar e organizar a(s) gerencia(s) das
instituigoes hospitalares, no ambito municipal: •Supervisionar o desempenho das questoes burocraticas e
administrativas das instituigoes hospitalares, no ambito municipal:•Controlar quadro de servidores lotados em
sua unidade hospitalar, no ambito municipal:•Cuidar da manutengao dos equipamentos e dos estoques de

materiais; •Estimular a pesquisa e a educagao na area da saude; •Participar de programas de saude

comunitaria;•Executor tarefas afins e de interesse da municipalidade.•Pesquisar, analisar e propor metodos e

rotinas de simplificagao e racionalizagao dos procedimentos administrativos e seus respectivos pianos de agao,

no ambito de sua instituigao hospitalar;•Elaborar relatorios tecnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza
administrativa;•Elaborar projetos e pianos de trabalho a serem apresentados a instituigoes publicas e privadas

e respectivas prestagoes de contas;•Verificar o funcionamento das unidades de saude segundo os regimentos

e regulamentos vigentes, no ambito municipal; •Desempenhar fungao de coordenagao de servigos sendo

capaz de analisar e providenciar as alteragoes dos sistemas administrativos implantados, visando adaptor as

reais condigoes do Hospital Publico objetivando a melhor eficacia do sistema; • Avaliar e acompanhar

desempenhos funcionais; •Obedecer as normas tecnicas de biosseguranga na execugao de suas atribuigoes.
Escolaridade:Superior Completo.
Cargo Horaria: 40 horas semanais

AGENTE DE CONSERVAQAO PREDIAL

Reportando-se ao Lider de Manutengao faz a manutengao preventiva e corretiva das estruturas de alvenaria
nas unidades das empresas clientes de forma a mante-las em perfeitas condigoes de uso bem como constroi
muros, paredes, pisos, fundagoes, bases de concreto para a fixagao de mdquinas, calgadas e assenta pisos e
azulejos. Diariamente verifica as caracteristicas da obra a ser reparada ou construida examinando o projeto e
especificagoes para orientar-se na selegao do material apropriado e na melhor forma de execugao do

trabalho.
Mistura cimento, areia, agua e outros materiais dosando as quantidades na forma indicada, para obter a

argamassa a ser empregada na execugao de alvenarias, assentamento de ladrilhos e tarefas afins.
Constroi fundagoes empregando pedras, tijolos, ou concreto, para formar a base de paredes, muros e

construgoes similares.
Assenta tijolos, ladrilhos ou pedras seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo os com argamassa

adequada, para executor paredes, pilares e outras partes da Construgao.
Reboca as estruturas construidas empregando a argamassa de cal, cimento e areia e/ou saibro,

obedecendo o prumo e nivelamento das mesmas, para torna-las aptas a receber outros tipos de revestimento.
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Assenta ladrilhos ou material similar utilizando processos apropriados para revestir pisos e parede realiza
trabalhos de manutengao corretiva de predios, calgadas e estruturas semelhantes reparando paredes e pisos,

trocando telhas, aparelhos sanitarios, manilhas e outras pegas, chumbando bases danificadas para reconstruir
essa estrutura. Pode aplicar uma ou varias camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificagoes,

para dar a essas partes acabamento mais esmerado;
Arma e desmonta andaimes de madeira ou metalicos para a execugao da obra desejada.
Utiliza-se de materialapropriado (martelo,pas, chaves de fenda, soldo, argamassa,cl,cimento, areia e outros

recursos) na execugao das tarefas zelando pela organizagao e seu perfeito estado de conservagdo, obedece
a procedimentos especificos adquiridos em treinamentos para o seu uso bem como o de equipamentos de
seguranga para preservar-se de riscos e acidentes de trabalho. Controla o uso/consumo dos materiais utilizados,
com identificagao do trabalho realizado e material consumido alem de especificar e solicitor o material a ser
utilizado na manutengao e cuida da ordem e limpeza do local de trabalho removendo residuos, lixo, material
para descarte, etc.

Eventualmente pode participar de construgoes ou reformas de maior dimensao atuando em conjunto com
a equipe do fornecedor ou fabricante ou sob orientagao do superior: participa da elaboragao, le ou interpreta

desenhos e esbogos, observa os detalhes da obra e instrui-se para responsabilizar-se pela manutengao futura.
Constroi bases de concreto ou de outro material, baseando-se em especificagoes para possibilitar a

instalagao de maquinas, postes de rede eletrica e para outros fins.

AUXILIAR DE MANUTENCAO ELETRICA

Realizar trabalhos na instalagao e manutengao eletrica em predios publicos e pragas municipals, substituigao

de lampadas e equipamentos nas redes das vias publicas, obedecendo as tecnicas de seguranga. outras

fungdes afins e correlatas, respeitando os regulamentos do servigo.
Escolaridade:Ensino Fundamental Completo

Superintendente da saude

Fiscalizar todas atividades desenvolvidas auxiliar Secretaria Municipal de Saude nas questoes

pertinentes a saude do municipio e a secretaria; Dirigir o Hospital, a clinica e postos de Saude do

municipio, zelar pela organizagao, coordenagao e supervisao das areas clinica e administrativa,

visando assegurar um perfeito atendimento aos pacientes, levando em conta a produtividade do

quadro funcional, Emitir parecer conclusivo sobre assuntos submetidos a sua decisao; responder

pelo processo de gestao da Saude em conjuntamente com os componentes das equipes de

trabalho da Unidade de Saude e da secretaria Municipal de Saude; respeitando os regulamentos

do servigo.

7. OBRIGAQOES DA CONTRATADA

Alem das obrigagoes decorrentes da lei, do edital e contrato, sao obrigagoes da contratada:

a) Executor os servigos solicitados nos termos exigido no edital, termo de referenda e demais condigoes

estabelecidas na legislagao e regulamentagoes pertinentes:
b) Indicar preposto, com o poder de decisao, para responder perante a administragao municipal:
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c) Substituir funcionarios que negligenciem ou tenha mau comportamento durante o servigo, conforme
solicitagao da administragao, bem como aqueles cuja atuagao ou comportamento sejam julgados

insatisfatorio [a disciplina, a tecnica e ao interesse dos servigos;
d) Apresentar ao Fiscal do contrato, ate o dia util imediatamente anterior ao inicio da prestagdo de

servigos; lista contendo os nomes e numeros dos documentos pessoais (RG e CPF) juntamente com
copia do RG dos profissionais envolvidos diretamente na execugao dos servigos;

e) Comunicar previamente a administragao a necessidade de substituigao de pessoal. apresentando
relagao a administragao, com as mesmas informagoes referida a cima.

f) Responsabilizar -se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pela CONTRANTANTE.

g) Responsabilizar -se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execugao do contrato, conforme exigencia legal, ficando a CONTRANTANTE isenta de quaisquer onus
decorrentes de inadimplemento.

h) Responsabilizar -se diretamente e, se for o caso, em solidariedade com o seu funcionario, pelos danos
causados a administragao e a terceiros, inclusive no que se refere a execugao direta das atividades
profissionais referidas neste procedimento, decorrentes de sua culpa ou dolo, apurados apos regular
processo administrative.

Nao transferir a outrem a execugao do objeto licitado sem previa e expressa anuencia do
contratante;

j) Reconhecer os direitos da administragao em caso de rescisdo contratual
k) Comunicar a contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos.

i)

8 - OBRIGAGAO DA CONTRATANTE

8.1 - A contratante obriga -se a:
8.2- Receber provisoriamente o objeto licitado, disponibilizar local, data e horario.
8.3 -Verificar minuciosamente. no prazo fixado, a conformidade de servigos recebidos provisoriamente com as

especificagoes constante do Edital e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivos.
8.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da Contratada, atraves de servidor
especialmente designado
8.5 - Efetuar o pagamento a Contratada mediante apresentagao da respectiva nota fiscal, devidamente

discriminada e atestada pelo setor responsavel, por meio de credito em conta corrente bancaria.
8.6 - Atestar a adimplemento da obrigagao, desde que satisfaga as exigencias prevista neste Termo.
8.7 - Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada viabilizando a

boa execugao do objeto contratado.
8.8 - Taxas administrativas.

9- CONDICOES PARA PAGAMENTO

9.1- 0 pagamento sera efetuado ate 10° (decimo) dia util subsequente ao mes do fornecimento dos servigos,

mediante a prestagdo dos servigos, com apresentagao da fatura devidamente atestada, a qual devera ser

emitida de acordo coma ordem de servigo/planilhas enviada pela Secretaria Municipal de Financias.
9.2- O pagamento sera em moeda corrente, por meio de ordem bancaria.
9.3- Nao sera efetuado qualquer pagamento a Contratada

9.3.1 - Antes da apresentagao e da aceitagao do documento de cobranga, atestada a conformidade do

fornecimento dos servigos pelo setor competente da Contratante.
9.3.2 - Enquanto houver pendencia relativa a liquidagao de obrigagao financeira em virtude de penalidade

ou inadimplencia, a apresentagao de documentos exigida em disposigao do ato convocatorio, legal ou

regulamentar, regularidade fiscal.

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.gov.br



fc %* “ * * » Prefeitura Municipal de^SaoValerk=
ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA. MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM:2021/2024
IJniao, Trabalho e Prosperidade

Mm 2021- 20204X

I
9.3.3-O descumprimento das obrigagoes trabalhistas ou nao manutengao das condigoes de habilitagao pela
contratada devera dar ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais sangoes, sendo vedada a
retengao de pagamento se a contratada nao incorrer em qualquer inexecugao do servigo ou nao o tiver
prestado a contento.
9.3.4 - A entidade podera concede de um prazo para que a coentrada regularize suas obrigagoes trabalhistas
ou suas condigoes de habilitagao, sob pena rescisao contratual, quando nao identificar md-fe ou a
incapacidade da empresa de corrigir a situagao.

10- MEDIDAS ACAUTELADORAS

10.1 Consoante o Artigo da Lei n° 9.784/99, a Administragao Publica podera, sem previa manifestagao do
interessado, motivadamente, adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

11 - CONTROLE DE EXECUQAO

11.1 - A fiscalizagao da contratagao sera exercida por um representante da Administragao 'ja identificagao,

ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo dara ciencia
a Administragao.
11.2 -O representante da Contratante devera ter experiencia necessaria para o acompanhamento e controle
da execugao do contrato.
11.3 - A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros,por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes tecnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de servigos inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em
corresponsabilidade da administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
n° 8.666/93.
11.4 - O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com execugao do
contratado, indicando dia, mes, e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinado o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhados os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.

12-DAS INFRAQOES E DAS SANQOES ADMINISTRATES

12.1 - A disciplina das infragoes e sangoes administrativas aplicaveis no curso da licitagao e da contratagao e
aquela prevista no Edital.

13- DA EXECUQAO DOS SERVIQOS

13.1 - A empresa vencedora executara os servigos ao CONTRATANTE, livre de quaisquer 6nus ou encargo em
ate 48(quarenta e oito) horas apos recebimento da autorizagao de fornecimento pela empresa, sob pena de
rescisao unilateral do contrato.

14 -DISPOSigOES GERAIS E COMUNS

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.gov.br



Prefeitora MunicipaldeĈ Siio Valerio
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14.1 - No prego proposto deverao estar compreendidos todos os custos diretos e indiretos relativos a execugao

do contrato, principalmente, despesas com mao de obra direta e indireta, encargos sociais e trabalhistas,

beneficios, seguros, taxas, impostos, tributos e demais despesas diretas e indiretas pertinentes a perfeita

realizagao dos servigos, bem como os beneficios e despesas indiretas.
14.2 - A contratada, bem como a administragao, devera observar as normas tecnicas pertinentes,

principalmente as ambientais.
14.3 Em nenhuma hipotese por quaisquer motivos a contratada podera suspender a execugao dos servigos,

salvo no caso de atrasos nos pagamentos dos servigos ja executados forem superior a 90 dias, sendo que, em
caso de calamidade publica fica afastada a ressalva.

15- DA DOTAQAO ORGAMENTARIA, ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO

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:

DOTACOES ORCAMENTARIAS

PREFEITURA

DOTAgAO ORGAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Modalidade Elemento de

despesa
Grupo de
Despesa

Projeto/Ativi
dade

Categoria
economica

Unidade
OrgamentariaOrgao deSubfungaoFungao Programa

Aplicagao

39902.003 3 302.01 122 400303 4

03 392.004 3 90122 404 303.01 4

03 399031529 2.061 307.01 15 452

03 39902038 2.068 3 308.41 20 605

393 902348 2.065 303 11.01 18 541

392.002 9004.01 4 121 2347 3 303

392.008 3 90123 408 303 05.01 4

39902.077 3 303 10.01 27 812 2344

399032346 2.010 312403 12.01 4
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03 13.01 13 391 2345 2.057 3 3 90 39

03 02.01 4 122 4003 2.003 3 903 39

03 03.01 4 122 404 2.004 3 3 90 39

FONTE RECURSO

PMVS FONTE/PROPRIO 10

FUNDO MUNICIPAL SAUDE

DOTAgAO ORQAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Modalidad

e de
Aplicagao

Unidade
Orgamentaria

Projeto/Ati
vidade

Categoria
economica

Grupo de
Despesa

Elemento de
despesa6rgao Fungao Subfungao Programa

05 15.02 10 301 1017 2024 3 90 393

05 15.02 10 301 1017 2027 3 3 90 39

15.0205 10 301 1017 2028 90 393 3

05 15.02 10 301 1017 2029 393 903

203210 301 101705 15.02 393 903

2036301 101815.02 1005 39903 3

2037301 101715.02 1005 393 903

1018 203810 30115.0205 399033

FONTE RECURSO
FONTE PROPRIO - BLOCO CUSTEIO 40 - 401

FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
DOTAgAO ORgAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Modalidad
e de

Aplicagao

Grupo Elemento de
despesa

Projeto/A
tividade

Categoria
economica

Unidade
Orgamentaria

Funga
Orgao deSubfungao Programao Despesa

3990330404 204012 12206 17.01

3990332042122217.01 12 36106

3990332047122312 36517.0106

39903 3204812233651217.0106
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FONTE RECURSO
FONTE PROPRIO MDE 20

FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIAL SOCIAL

DOTAQAO ORQAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Projeto/
Ativida

Grupo Modalidad
e de

Aplicagao
Unidade

Orgamentaria
Elemento de

despesa
Categoria

economicaOrgao Fungao Subfungao Programa de
de Despesa

05 16.01 08 122 0810 2015 90 393 3

0810 201905 16.01 08 244 393 903

2022234216.01 08 24405 393 903

2342 202324416.01 0805 39903 3

2342 207908 24416.0105 399033

FONTE RECURSO

FONTE PROPRIO / FNAS 10 - 700

Sao Valerio/TO, 25 de Agosto de 2021.

ieCXanw
1

/
/

Leonbrdo de Castro Carneiro
regoeiro)Municipal

Bruno
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO
REFERENTE: PREGAO PRESENCIAL N°.
DADOS DA EMPRESA:
RAIAO SOCIAL DA EMPRESA:
ENDEREQO:
CNPJ:

/2021

Valor Total 12 Meses do LOTE 01 - PREF,

destinado ao pagamento da remuneragao
dos prestadores de servigos, em
conformidade com as especificagoes
contidas no Anexo 01 - Caracteristicas do
Objeto.

R$:

Valor total por extenso

R$:Valor Total 12 Meses do LOTE 02 - FMS,

destinado ao pagamento da remuneragao

dos prestadores de servigos, em
conformidade com as especificagoes
contidas no Anexo 01 - Caracteristicas do
Objeto.
Valor total por extenso

R$:Valor Total 12 Meses do LOTE 03 - FME,

destinado ao pagamento da remuneragao
dos prestadores de servigos, em
conformidade com as especificagoes
contidas no Anexo 01 - Caracteristicas do
Objeto.
Valor total por extenso

R$:Valor Total 12 Meses do LOTE 04 - FMAS,

destinado ao pagamento da remuneragao

dos prestadores de servigos, em
conformidade com as especificagoes

contidas no Anexo 01 - Caracteristicas do

Objeto.
Valor total por extenso
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DADOS DO RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARA O CONTRATO

Nome:
Nacionalidade:
Enderego:
CPF n°: Registro Geral

n°

a) A mesma e elaborada de forma independente e com conhecimento de todas as obrigagoes estabelecidas

no edital e termo dereferenda;

b) Nos valores propostos ja estao inclusas todas as despesas que influam direta ou indiretamente nos custos da

execugao do objeto licitado;

c) Declara que estao inclusas no valor cotado todas as despesas com mao-de-obra e, bem como, todos os

tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com

transporte.
d) Estando de acordo com os termos do ato convocatorio e com a legislagao nele indicada, propomos os

valores acima com a validade da proposta de ( .) dias.

de 2021.de

Diretor ou Representante Legal
RG/CPF
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ANEXO III

MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO N°

CONTRATO DE
CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO VALERIO

QUE ENTRE SI
TO E

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAO VALERIO/TO, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa juridica de Direito Publico
, s/n°, Centro, Sao Valerio - TO, neste

., brasileiro, inscrito no CPF sob o n°
Interno, CNPJ/MF n° com sede na Rua
ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr°.

, e no Cl n° .residente e domiciliado na
s/n°. Centro de Sao Valerio -TO.

., com sede na
CPF

CONTRATADA: inscrito no CNPJ sob o n.°
.,neste ato representada por RG,

no Municipio de
./2021, firmam, neste ato,o presentecontrato na forma da Lei Federal8.666/93,sob as condigoes ajustam

residente e domiciliado na Rua
Presencial
o presente Contrato, que mutuamente aceitam e outorgam, mediante as clausulas e condigdes a seguir

descritas.

., com base no Pregao

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1. O presente contrato tern por objeto Constitui o objeto do presente Processo Licitatorio a

I.I. Os servigos serao executados nos locais indicados no edital e respectivas planilhas, sempre respeitada a

legislagaopertinente.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA DO CONTRATO, PRORROGACAO E ALTERAQAO.
O presente contrato tera vigencia de 06meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado se houver

interesse de ambas as partes e por prazo estabelecido pela Administragao, tudo em conformidade com o que

preceitua a Lei 8.666/93, no que se refere a duragao e prorrogagao de prazo, e que possa ser aplicado ao presente

contrato.
1 . 1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou supressoes que

se fizerem no objeto de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma

prevista na Lei Federal n. 8.666/93.

2.

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA E PRAIO DE EXECUCAO.

A contratada obriga-se a fornecer o servigo na clausula primeira deste contrato e anexo I do referido Edital,

conforme necessidade da Contratante e imediatamente apos a emissao da ordem de fornecimento.2.
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L
O servigo sera executado indiretamente, de forma parcelada e conforme as necessidades da

administragao.
O recebimento definitivo do objeto deste Contrato somente sera concretizado apos adotados, pelo

Contratante, todos os procedimentos do art.73da Lein°8.666/93.

2.1.

2.2.

CLAUSULA QUARTA - DO PRE^O.
4.1 OpregoglobalestimadodopresenteinstrumentoseradeR$
vencedora do pregao presencial n°
de R$ , conforme a certificagao de execugao dos servigos efetivamente prestados.

conforme a proposta
pago em parcelas mensais/2021, sera

CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO.
5.1 O pagamento sera efetuado, mediante a prestagao dos servigos, com apresentagao da fatura
devidamente atestada, a qual deverd ser emitida de acordo com a ordem de servigo enviada pelo

5.2 Opagamento sera efetuado ate o 10° (decimo) dia util subsequente ao mes do fornecimento dos servigos,mediante
a prestagao dos servigos,com apresentagao da fatura devidamente atestada, a qual devera ser emitida de acordo
com a ordem de servigo/planilhas enviada pelo Secretaria Municipal de Gestao e Finangas. Ocorrendo alguma
pendencia,oprazosera interrompidoateanova apresentagao.
5.3 Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, sera considerada como data da
apresentagao da faturaaquelana qualocorreuaregularizagaodapendenciaporpartedacontratada.
5.4 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagao
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, a qual podera ser compensada com o
pagamentopendente,semqueissogeredireitoaacrescimosdequalquernatureza.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

6 As despesas decorrentes deste procedimento licitatorio correrao por conta da dotagao orgamentaria
vigente.

1 - PREFEITURA

DOTAQAO ORQAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Modalidade Elemento de

despesa
Projeto/Ativi

dade
Categoria

economica
Grupo de
Despesa

Unidade
OrgamentariaOrgao deFungao Subfungao Programa

Aplicagao

3 3 90 392.00303 02.01 4 122 4003

03 3 90 393122 404 2.00403.01 4

03 90 393 307.01 IS 452 1529 2.061
03 3 3 90 3908.41 20 605 2038 2.068

393 3 902348 2.06503 11.01 18 541

90 393 32.00204.01 4 121 234703
393 903408 2.00805.01 4 12303

393 9032344 2.07727 81203 10.01
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393 3 9012.01 4 124 2346 2.01003

393 3 90391 2345 2.05703 13.01 13

3 393 902.00302.01 122 400303 4

393 3 90122 2.00403 03.01 4 404

FONTE RECURSO

10 / 3000PMVS FONTE/PROPRIO

FUNDO MUNICIPAL SAUDE

DOTAQAO ORQAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Modalidad

e de
Aplicagao

Elemento de
despesa

Projeto/Ati
vidade

Categoria
economica

Grupo de
Despesa

Unidade
OrgamentariaOrgao Fungao Subfungao Programa

393 9015.02 10 301 1017 2024 305

39301 1017 2027 3 9005 15.02 10 3

90 39301 1017 2028 3 315.02 1005

392029 3 3 9010 301 101705 15.02

39902032 3 315.02 10 301 101705

39301 1018 2036 9005 15.02 10 3 3

39301 2037 3 9005 15.02 10 1017 3

399015.02 301 1018 2038 3 305 10

FONTE RECURSO
FONTE PROPRIO - BLOCO CUSTEIO 40 - 401

FUNDO MUNICIPAL EDUCAgAO

DOTAQAO ORQAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Grupo Modalidad

e de
Aplicagao

Elemento de
despesa

Funga Categoria
economica

Unidade
Orgamentaria

Projeto/A
tividadeOrgao Subfungao dePrograma

o Despesa

392040 3 9012 122 0404 306 17.01

3912 1222 2042 9006 17.01 361 3 3

3 90 39317.01 12 365 1223 204706

399032048 3365 122317.01 1206

FONTE RECURSO
FONTE PROPRIO MDE 20
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FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIAL SOCIAL

DOTACAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Projeto/
Ativida

Grupo Modalidad
e de

Aplicacoo
Unidade

Orgamentaria
Categoria

economica
Elemento de

despesaOrgao Fungao Subfungao Programa de
de Despesa

05 16.01 08 122 0810 2015 3 3 90 39

05 16.01 08 244 0810 2019 3 3 90 39

05 16.01 08 244 2342 2022 90 393 3

05 16.01 08 244 2342 2023 90 393 3

16.01 08 244 2079 3 90 3905 2342 3

FONTE RECURSO

FONTE PROPRIO / FNAS 10 - 700

6.1 Os recursos tern como origem o orgamento vigente do Municipio licitante e, para o exerdcio seguinte e em caso

de prorrogagoes, serao langadas as dotagoes correspondentes dos referidos exerddos.

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAgAO.
7 A execugao dos servigos sera acompanhada e fiscalizada pelo Secretario _
contrato,bemcomoporquaisquerservidoresindicadosparatal finalidade.
7.1 As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do gestor deverao ser solicitadas a autoridade

superior, em tempohabil paraadogdo dasmedidas convenientes.
Sao atribuigoese deveres do gestor docontrato:

Inteirar-sedoconteudodocontrato,principalmenteemrelagaoasobrigagoesedeveresdas partes;

Verificar se os servigos estao sendo realizados em conformidade com o contrato, edital e termo de

que seraogestordo

a)
b)
referenda;

Sugeriraautoridadecompetente,senaooforporsimesma,aaplicagaodepenalidades;

Comunicaraautoridadesuperiorassituagoeseprovidenciasqueexcedamasuaalgada;

Solicitor e analisar documentos que comprovem a regularidade das obrigagoes da contratada, inclusive

trabalhistae fiscal,podendosolicitarosdocumentosquecomprovemaregularidadedos encargostrabalhistas,

previdenciariosesociais,condicionandoospagamentosdasfaturas;
Outras atividades fiscalizatorias explicitas ou implicitas e necessarias ao bom andamento dos servigos.

7.2 A Administragaopodera,aqualquer tempo,noexerdciodeseupoderdefiscalizagao:

Exigirasubstituigaodequalquerempregadoquenegligencieou tenhamalcomportamento durante o

servigo ou,ainda,que seja considerado insatisfatoriopor quaisquer razoes,a criterio da administragao.
Determinar que sejam refeitos os servigos, sem onus para a administragao, se os ja executados nao tiverem

sido satisfatorios,seja quantitative ouqualitativamente;

7.3 A administragao poderd exigir, a qualquer tempo, a apresentagao de regularidade individual dos

empregadosna execugao dos servigos perante o FGTS e INSS.

c)
d)
e)

f)

a)

b)
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CLAUSULA OITAVA - DIREITOS E OBRIGA^OES DAS PARTES CONTRATANTES.
8 - DOCONTRATADO:
8.1.1. Executor os servigos solicitados nos termos exigidos neste contrato, no edital, termo de referendae
demaiscondigoesestabelecidasnalegislagaoeregulamentagoespertinentes.
8.1.2. lndicarpreposto,compoderdedecisao,pararesponderperanteaadministragaomunicipal.
8.1.3. substituirfuncionarios que negligenciem ou tenham mau comportamento durante o servigo, conforme
solicitagao da administragao, bem como aqueles cuja atuagao ou comportamento sejam julgados
insatisfatorios adisciplina,a tecnica eaointeresse dos servigos.
8.1.4. Apresentar ao Fiscaldo contrato,ate o diautil imediatamenteanterior aoinicio da prestagao dos servigos, lista
contendo os nomes e numeros dos documentos pessoais (RG e CPF) juntamente com copiadoRGdosprofissionais
envolvidosdiretamentenaexecugao dos servigos.
8.1.5. Comunicarpreviamenteaadministragaoanecessidadedesubstituigaodepessoal,apresentando relagao a
administragao,com as mesmas informagdes referidas acima.
8.1.6. Responsabilizar-sepelocumprimento,por partedeseus empregados,dasnormas disciplinares determinadas
pelaCONTRATANTE.
8.1.7. Responsabilizar-sepelosencargostrabalhistas,previdenciarios,fiscaisecomerciais,resultantesdaexecugaodo

contrato, conforme exigencia legal, ficando a CONTRATANTE isenta de quaisquer onus decorrentes de

inadimplemento.
8.1.8. Responsabilizar-se diretamente e, se for o caso, em solidariedade com o seu funcionario, pelos danos

causados a administragao e a terceiros, inclusive no que se refere a execugao direta das atividades

profissionais referidas neste procedimento, decorrentes de sua culpa ou dolo, apurados apos regular processo

administrative.
8.1.9. Nao transferir a outrem a execugao do objeto licitado sem previa e expressa anuencia do contratante

8.1.10. Reconheceros direitos daadministragao em caso derescisao contratual.
8.1.11. Comunicar a contratante qualquer anormalidade queinterfira no bom andamento dos servigos.
8.2 - DACONTRATANTE:
8.2.1. Pagar, conforme estabelecido na Clausula Quinta, as obrigagoes financeiras decorrentes do presente

Contrato na integralidade dos seus termos;

8.2.2. A fiscalizagao da execugao dos servigos sera realizada por pessoas indicada pela municipalidade e pelos

secretariesmunicipals.
8.2.3. Poderdafiscalizagaoordenarasuspensdototalouparcialdosservigos.casonaosejamatendidas, dentrode 48

(quarenta e oito) horas, as reclamagoes que fizer, sem prejufzo de outras sangoes que possam se aplicar a

CONTRATADA.
8.2.4. Outras decorrentesda lei,doeditaloudo termo dereferenda.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES.
.1 Ressalvadas as penalidades especificadas no edital, o descumprimento parcial ou totalde qualquer das

clausulas deste contrato oudorespectivo edital, sem justificativas aceita pelo orgao ou entidade promotor da

licitagao,sujeitara o licitanteou ocontratado as seguintes sangoesprevistasnas Leisn°. 10.520/02eLein°.8.666/93,

bem comonoedital, garantida a previa e ampla defesa em processo administrative.
Advertencia;
DeclaragaodeinidoneidadeparaparticipardelicitagdoeimpedimentodecontratarcomaUniao,

orgaose entidades do Estado do Tocantins e dos demaisestados da federagao,com o Distrito Federal e Municipios

porprazo de ate 05(cinco) anos;

9

a)
comb)
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Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato,em caso de recusa do
adjudicatario em assinar o contrato ou nao manutengao da proposta, dentro do prazo
estabelecidonesteedital;
9.2 Pelo descumprimento das condigdes estabelecidas no edital, ficara sujeita as
seguintes penalidades:
9.2.1 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do contrato:

em ate 10 dias, multa de 0,5% sobre o valor do contrato;
superior a 10 dias, multa de 1% sobre o valor do contrato, caso nao haja rescisao

c)

a)
b)
contratual;
9.2.2 Pela inexecugao doajuste:

seainexecugaoforparcial,multade8%sobreovalorcorrespondenteaomontantenao
adimplido do contrato;

se a inexecupao for total,multa de 10% sobre o valor globalatualizado do contrato.
A multa, aplicada apos regular processo administrative, sera cobrada

administrativamente, deduzindo-se da Fatura Mensal ou, nao sendo suficiente, o valor podera
serinscrito como Divida Ativa e cobradojudicialmente.
9.4 As multas previstas nesta clausula nao tern carater compensatorio e o seu pagamento nao
eximira a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragoes
cometidas.

a)

b)
9.3

9.5 As penalidades poderao ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme edital e
legislagao.

Na hipotese da necessidade de acautelar apuragao administrativa de faltas
contratuais pelo contrato, a administragao podera ocupar provisoriamente bens moveis,
imoveis, pessoal e servigos vinculados ao objeto do contrato.

9.6

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO
10.1 O contrato sera rescindido nas hipoteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei 8.666/93 e na

lei 10.520/2002.
10.2 Nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93,a administragao podera
rescindirunilateralmente o contrato administrativo.
10.3 Ocorrendo a rescisao nos termos do item 10.1, sem prejuizo de outras sangoes dispostas
neste contrato e na lei, a administragao, por ato proprio, podera adotar as seguintes
consequencias:

Retengao dos creditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejuizos causados
a Administragao;

Ocupar provisoriamente bens moveis, imoveis, pessoal e servigos vinculados ao
objeto do contrato;

10.4 Nas hipoteses de rescisao prevista nos itens anteriores nao cabe ao Contratado direito a

a)

b)
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qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURIDICO
11.1. Este contrato sera regidodeacordo as disposigoes das Leis Federais n°.10.520,de 17 dejulho
de 2002;n°. 8.666, de 21 dejunhode 1993 e alteragoes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Para dirimir duvidas que por ventura venham surgir no decorrer da execugao do
presente instrumento, elege-se o foro da comarca de Peixe -TO, renunciando de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
Estando justas e mutuamente contratadas as partes, passam a assinar o presente em 02
(duas) vias de igual teor e conteudo, para os mesmos fins, juntamente com 02 (duas) testemunhas,
idoneas e abaixo identificadas.

Sao Valerio - TO. de de 2021.

MUNICIPIO DE SAO VALERIO - TO
Contratante

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome: CPF

Nome: CPF
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ANEXO IV
MOPELO DE PROCURACAO

A (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, com sede no enderego:
representada neste ato pelo(s) (diretores ou socios, com qualificagao completa - nome, RG,

presenteCPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e enderego), Vem Atraves
instrumento,

do
constituimos o(a)Senhor(a)nomeomos

(nacionalidade, estado civil, profissdo), portadordoRegistrode Identidaden0

., n° bairro

e

e no CPF sob o n° residente a rua
„ (cidade e estado),como nosso mandatario,a quem outorgamos amplos poderes para praticar todososatos

./2021,no Municipio de Sao Valeriorelativosaoprocedimentolicitatoriomodalidadepregaopresencialn°
- TO,conferindo-lhepoderes para:
(apresentar proposta de pregos, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contrarrazoar,
assinar contratos,negociar pregos e demais condigoes, confessor, firmar compromissos ouacordos,receberedar
quitagdoepraticartodoso$demaisatospertinentesaocertame,etc.).

de 2021.de.

Diretor ou Representante Legal
RG /CPF
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ANEXO V
MODELO - DECLARACAO DE QUE CUMPRE FIELMENTE COM INTEIRO TEOR DO EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
REFERENTE: PREGAO PRESENCIAL N°. /2021
OBJETO:

A (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, com sede no enderepo:
representada neste ato pelo(s) (diretores ou socios, com qualificapao completa - nome, RG,

,na condipao de interessada em participar
./2021, Declaramos para todos os fins de direito, na

CPF,nacionalidade, estado civil, profissao e enderepo)
da licitapao na modalidade PREGAO PRESENCIAL N°. .

qualidade de PROPONENTE, que:

• Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da presente licitapao;

• Recebemos da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO, todas as informapoes necessarias d elaborapao da
nossa proposta;
Estamos cientes e concordamos com os metodos de prestapao dos servipos e pagamentos especificados
no Edital;

• Obrigamo-nos a aceitar o direito da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO, de escolher a proposta que
Ihe parecer mais vantajosa, de acordo com as condipoes estabelecidas no Edital, podendo a mesma
desistir ou anular esta licitapao sem que nos caiba o direito a qualquer indenizapao, compensapao ou
reembolso pela exclusao ou rejeipao de nossa proposta no todo ou em parte;

• Concordamos que a validade da presente proposta e de no minimo de 60 (sessenta) dias a contar da data
de sua entrega.

Por ser expressao da verdade. firmamos a presente.

de de 2021.em

Diretor ou Representante Legal
RG/CPF
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ANEXO VI
MODELO - DECLARACAO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E DE PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA

HABILITACAO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatorio acima identificado, deciaramos para os fins da parte final do
inciso VII do artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/02, termos conhecimento de todas as informagoes e das
condigoes para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagao, e ainda:

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar n°.
123/06, deciaramos:

( ) Que nao possuimos a condigao de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o intcio da sessao publico , na condigao de
microempresa e que nao estamos incursos nas vedagoes a que se reporta § 4° do art . 3° da Lei
Complementar n° 123/06.

No que concerne ao conhecimento e atendiniento as exigencias de habilitagao, deciaramos:

( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4° da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento as
exigencias de habilitagao, cientes das sangoes factfveis de serem aplicadas a teor do art. 7° do mesmo
diploma.

( ) para os efeitos do § 1° do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, haver restrigao na comprovagao
da nossa regularidade fiscal, a cuja regularizagao procederemos no prazo de 5 (cinco) dias uteis , cujo termo
inicial correspondera ao momento da declaragao do vencedor do certame, prorrogaveis por igual perfodo, a
criterio da Administragao Publica , cientes de que a nao-regularizagao da documentagao , no prazo previsto
implicara decadencia do direito a contratagao , sem prejuizo das sangoes previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art. 81

Por ser verdade, firmamos o presente, para que produza efeitos de direito.

de de 2021.em

Diretor ou Representante Legal
RG/CPF
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ANEXO VII
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO

DO TRABALHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
REFERENTE: PREGAO PRESENCIAL N°.
OBJETO:

/2021

A (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, com sede no enderego:
, representada neste ato pelo(s) (diretores ou socios, com qualificagao completa - nome, RG,

CPF, nacionalidade, estado civil, profissao e enderego)
da licitagao em epigrafe, e, em atendimento a determinagao do PREGAO PRESENCIAL N° -2021. DECLARA,

sob as penas da Lei, que:
a) Ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no presente Processo

Licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;
b) Encontra-se em situagao regular perante o Ministerio do Trabalho no que se refere a observancia

do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigao Federal, nao mantendo em seu quadro de
pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, nao possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

., na condigao de interessada em participar

de de 2021.., em

Diretor ou Representante Legal
RG/CPF
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ANEXO VIII
(MODELO) - DECLARACAO DE QUE NAO POSSU1 EM SEU QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA

com sede a neste ato representado pelo (s) Senhor (s)
profissao

_(Diretor ou
., enderego

CNPJ n°A
Socio) , RG n° ,CPF n°

DECLARA, que nenhum dos seus dirigentes, responsavel tecnico, funcionario ou subcontratados, sao
servidores da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO, sob qualquer regime de contratagao, ensejara
aplicagao de penalidade a Declarante.

nacionalidade estado civil

./ /.
Local, data

Assinatura do Licitante
(Nome do responsavel/cargo e Carimbo)

Obs.: A presente declaragao devera ser emitida em papel proprio pessoa Juridica.
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ANEXOIX
MODELO DECLARACAO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

Declaramos, sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93, que
tomamos conhecimento de todas as informagoes necessaries a execugao do objeto do Pregao Presencial

./2021, do Municipio de
garantias e condigoes para a execugao do objeto da licitagao e, ainda, que:

que aceita as condigoes estipuladas neste Edital.
que exeeutara as os servigos de acordo com as diretrizes e normas tecnicas adotadas pela

Administragao.
que obedecera as ordens expedidas pela Administragao durante a execugao dos servigos;
que dispoe de pessoal tecnico especializado necessarios a execugao do objeto contratual;
que vistoriou os locais da execugao dos servigos e que tern pleno conhecimento das condigoes e

implicagoesrelativas a sua efetivagao.
que entre seus dirigentes, gerentes, socios responsaveis tecnicos, e demais profissionais nao figuram

empregados da Municipalidade de Sao Valerio - TO e que estao aptos a participar desta licitagao;

n° principalmente no que se refere aos locais, obrigagoes,

a)
b)

c)
d)
e)

f)

de de 2021.em

Diretor ou Representante Legal
RG/CPF
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ANEXO X

DECLARACAO QUE SE ABSTEVE DO CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL PREGAO PRESENCIAL N°.
N°. -2021, que

/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO

no CNPJ sob o n°.
objetos da licitagao.

a (pessoa jundica)
Declara que se absteve da visita aos locais de cumprimento para

inscrita

Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital do termo de referenda no anexo I da
presente licitagao.

de de 2021.em

Diretor ou Representante Legal
RG/CPF

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.gov.br



» Prefeitura Municipal de

*Sao ValerioCESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM: 2021/2024
Uniao, Trabalho e Prosperidade

Ada 102U 2020*X

Senhor Assessor,

Em cumprimento ao paragrafo unico do Artigo 38 da Lei 8.666/93, solicitamos examinar as folhas
retro, referentes ao edital do Pregao Presencial N°. 003/2021.

Atenciosamente,

Sao Valerio/TO, 25 de Agosto de 2021.

[e \ro

Bruno Leoirardiyde Castro Carneiro
Pregoefto Municipal
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