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                                                                                                 ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 - SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP 

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE GURUPI, pessoa jurí�dica de direito pu� blico interno, por interme�dio da SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, Estado do Tocantins, atrave�s de sua Gestora, nomeada pelo Decreto Municipal nº 006, de 02 de janeiro de 2021,
na competência  de Órgão Gerenciador,  no  uso de suas  atribuiço! es  legais  e  constitucionais,  TORNA PÚBLICO para o
conhecimento  dos  interessados  a  realizaça! o  de  licitaça!o  pu� blica,  na  Modalidade  PREGÃO,  Forma  PRESENCIAL,  Tipo
MENOR  PREÇO  POR  ITEM, Exclusivo  à  Participação  de  Microempresas-ME,  Empresas  de  Pequeno  Porte-EPP  e
Microempreendedor Indvidual-MEI, na data e hora� rio abaixo indicado, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA,
EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO.

I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Tal licitaça! o esta�  autorizada conforme consta nos autos do  Processo Licitatório nº 2021.005599, com o intuito de

selecionar a(s) melhor(es) proposta(s), obedecendo a) s condiço! es estatuí�das neste Edital e seus Anexos, por interme�dio do(a)
Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura de Gurupi e sua Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto Municipal nº 934, de 24
de junho de 2021.

Reger-se-a�  pelas legislaço! es aplica� veis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº
3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto
Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Municipal n° 738 de 01 de agosto de 2017, Resoluça! o TCE/TO nº
181/2015, de 1º de Abril de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alteraço! es e
atualizaço! es posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.       

                                                
II - DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO 
“PROPOSTA DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

DIA: 30 de setembro de 2021. 
HORÁRIO: 09 (nove) horas (horário local). 
LOCAL: na Sala de Reunio! es da Secretaria Municipal de Administraça! o, sala de licitaço! es instalada na BR-242, KM 405

(saí�da para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Bloco H, parte do loteamento Fazenda Santo AntoA nio, CEP:
77.410-970, Caixa Postal 410, Gurupi – TO.

Na! o havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaça! o do certame na data marcada, a sessa! o sera�  automaticamente transferida para o primeiro dia u� til subsequente, no
hora� rio e local estabelecido neste Edital, desde que na!o haja comunicaça! o do(a) Pregoeiro(a) em contra� rio.

No local indicado acima sera! o realizados os procedimentos pertinentes ao Prega! o relativos a) : 
 Credenciamento do(s) representante(s) da(s) licitante(s); 
 Pesquisa eletroA nica junto aos cadastros para verificaça!o das condiço! es de participaça! o;
 Recebimento dos envelopes contendo a “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitaça! o”; 
 Abertura do(s) envelope(s) “Proposta de Preços”; 
 Julgamento, Classificaça!o das Propostas de Preços e Fase de Lances e Negociaça! o dos Valores; 
 Atendimento ao benefí�cio a) s Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual;
 Registro de Cadastro de Reserva;
 Abertura do(s) envelope(s) “Documentos de Habilitaça! o” da(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor(es) preço(s);
 Ana� lise e Julgamento de Habilitaça! o;
 Declaraça! o de licitante vencedora e Adjudicaça! o do objeto;
 Fase Recursal;
 Elaboraça! o, impressa!o e assinatura da Ata da Sessa! o;
 Adequaça!o da(s) Proposta(s) de Preços Realinhada(s).

As  deciso! es  do(a)  Pregoeiro(a)  sera! o  comunicadas  mediante  publicaça! o  no  Site  Oficial  da  Prefeitura
(www.gurupi.to.gov.br) e nos murais da Prefeitura e da Comissa! o Permanente de Licitaça!o, salvo com refereAncia a) quelas
que lavradas em Ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes das licitantes presentes ao certame, ou, ainda, por
interme�dio de Ofí�cio, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:
a) Julgamento do Prega! o; 
b) Recursos porventura interpostos.

III – DA AQUISIÇÃO DO EDITAL
O inteiro  teor  deste  Edital  e  de seus  anexos esta! o  disponí�veis  para download no site  da Prefeitura  Municipal  no

seguinte endereço eletroA nico: www.gurupi.to.gov.br.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A “Planilha EletroA nica” que trata o item 5.1.1 deste Edital, sera�  adquirida junto a)  Diretoria de Licitaço! es ou mediante
solicitaça!o via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br, e devera�  ser devidamente preenchida e apresentada no dia da sessa! o.
1. DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES
1.1. Constitui objeto desta Licitaça!o o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS  PARA  HIGIENE  PESSOAL,  CAMA,  MESA  E  BANHO,  conforme  condiço! es,  quantitativos  e  especificaço! es
constantes neste instrumento convocato� rio, no Termo de RefereAncia – Anexo I e demais anexos, os quais integram este
Edital, independente de transcriça! o. 

1.2. “Exclusivo para ME, EPP e MEI”, correspondente a 100% (cem por cento) da quantidade total, destinado a)  participaça!o
exclusiva das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, tendo em vista o
atendimento ao disposto no art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

1.3. O uso do Sistema de Registro de Preços para esta contrataça! o esta�  fundamentado no Decreto nº 7.892/2013, haja vista
a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata do objeto da referida aquisiça!o. 

1.4. O ON rga! o Gerenciador na! o esta�  obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Termo
de  RefereAncia  e  da  Ata  de  Registro  de  Preços  a  ser  firmada,  vez  que as  quantidades  la�  contidas  sa! o  estimativas  de
consumo.

1.5. Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos a)  prestaça! o de
serviços e aquisiça! o de bens, para contrataço! es futuras.

1.6. Ata de Registro de Preços-ARP - documento vinculativo, obrigacional, com caracterí�stica de compromisso para futura
contrataça! o, em que se registram os preços, fornecedores, o� rga! os participantes e condiço! es a serem praticadas, conforme
as disposiço! es contidas no instrumento convocato� rio e propostas apresentadas.

1.7. Cadastro de Reserva - registro, em forma de anexo a)  Ata da Sessa! o e posteriormente a)  Ata de Registro de Preços, dos
licitantes  remanescentes  que  aceitarem  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços  iguais  aos  da  licitante  vencedora  na
sequeAncia da classificaça! o do certame, com vistas a)  expectativa de direito de futuro fornecimento quando na! o for assinada
a ARP pelo primeiro colocado, ou quando houver a necessidade de contratar licitante remanescente, obedecida a ordem de
classificaça! o, nas hipo� teses dos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013.

1.8.  Órgão  Gerenciador -  o� rga! o  ou  entidade  da  administraça! o  pu� blica  responsa� vel  pela  conduça!o  do  conjunto  de
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

1.9. Órgão Não Participante - o� rga! o ou entidade da administraça! o pu� blica que, na! o tendo participado dos procedimentos
iniciais da licitaça! o, atendidos os requisitos desta norma, faz adesa! o a)  Ata de Registro de Preços.

2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Podera! o  participar  deste  processo  licitato� rio  as  pessoas  jurí�dicas  do  ramo  pertinente  ao  objeto  da  licitaça! o  que

atenderem a todas as exigeAncias, inclusive quanto a)  documentaça! o de habilitaça! o jurí�dica, fiscal, trabalhista, econoA mico-
financeira, dentre outras constantes deste Edital e seus Anexos.

2.2.  A participaça! o  nesta  licitaça!o  e�  exclusiva para Microempresas,  Empresa de Pequeno Porte  e Microempreendedores
Individuais, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso I e II da Lei Complementar nº 123/2006. 

2.3. EN  vedado participar da presente licitaça! o as empresas:

a) Em processo de faleAncia, de fusa! o, de cisa! o, de incorporaça! o, de recuperaça! o judicial ou extrajudicial, sob concurso de
credores, em dissoluça! o ou em liquidaça! o;

b) Declaradas inidoA neas para licitar ou contratar com a Administraça! o Pu� blica,  ou punidas com suspensa!o do direito de
licitar e contratar com a Administraça! o Pu� blica Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniça!o ou
ate�  que seja promovida sua reabilitaça! o, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem como aquelas relacionadas no art.
9º da Lei nº 8.666/93;

c) Reunidas em conso� rcio e seja controladora, coligada ou subsidia� ria entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de
constituiça!o;

d) Que pertençam a servidor ou dirigente de o� rga! o ou entidade contratante ou responsa� vel pela licitaça! o;
e) Empresa cujo estatuto ou contrato social na! o inclua o objeto compatí�vel deste certame; 
f) Sociedades  integrantes  de  um  mesmo  grupo  econoA mico,  assim  entendidas  aquelas  que  tenham  diretores,  so� cios  ou

representantes  legais  comuns,  ou  que  utilizem  recursos  materiais,  tecnolo� gicos  ou  humanos  em  comum,  exceto  se
demonstrado que na! o agem representando interesse econoA mico em comum;

g) Estrangeiras que na! o funcionem no Paí�s;
h) Que não são enquadradas como Microempresas, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais.

2.3.1.  O(a)  Pregoeiro(a)  verificara�  o  eventual  descumprimento  das  condiço! es  de  participaça! o,  especialmente  quanto  a)
existeAncia de sança! o que impeça a participaça!o no certame ou a futura contrataça! o, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas InidoA neas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unia! o: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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b) Cadastro Nacional de Condenaço! es Cí�veis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça:

c) Lista de InidoA neos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unia! o – TCU. 
2.3.2. A consulta aos cadastros sera�  realizada em nome da empresa licitante, podendo tambe�m ser realizada em nome de seu

so� cio majorita� rio, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que preveA , dentre as sanço! es impostas ao responsa� vel
pela pra� tica de ato de improbidade administrativa, a proibiça! o de contratar com o Poder Pu� blico, inclusive por interme�dio
de pessoa jurí�dica da qual seja so� cio majorita� rio.

2.3.3. Os impedimentos acaso existentes devera! o ser declarados pela empresa proponente. A na! o observaA ncia das vedaço! es
contidas  neste  item  e�  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  que,  pelo  descumprimento,  se  sujeita  a)  pena  de
responsabilidades administrativa, civis e penais cabí�veis, conforme legislaça! o vigente.

2.4. Sera�  admitida a participaça! o de licitantes que enviarem seus documentos para credenciamento, envelopes de proposta e
documentos  de habilitaça! o  via  Correios ou outro meio de transporte  desde que sejam recebidos  em tempo ha� bil  da
realizaça! o do certame. Devendo ser observado o disposto no o item 3.2.s.s. deste edital. 

2.5. A simples participaça! o das licitantes neste certame implica em declaraça! o, por parte da licitante, de pleno conhecimento
dos elementos e aceitaça!o de todas as condiço! es constantes deste Edital e Anexos, bem como de todas as condiço! es gerais
e peculiaridades da execuça!o do objeto, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos.

3.  DO CREDENCIAMENTO (DOCUMENTOS FORA DOS ENVELOPES)
3.1. A(s)  participante(s)  devera� (a! o)  apresentar-se  para  credenciamento  junto  ao(a) )  Pregoeiro(a)  com  apenas  um

representante, o qual devera�  estar munido de DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇAR O OFICIAL COM FOTO (RG, CNH ou Carteira
de Categoria Profissional), sendo o u� nico admitido a intervir no procedimento licitato� rio no interesse da representada.

3.1.1.  Cada licitante far-se-a�  representar por seu titular ou mandata� rio constituí�do e somente este sera�  admitido a intervir
nas fases do procedimento licitato� rio, respondendo, assim, para todos os efeitos, pela representada.

3.1.2. Na! o sera�  admitida a atuaça! o do mesmo representante credenciado para mais de uma licitante.

3.2.  A licitante  que participar na forma prevista  no item 2.4  deste  Edital  devera�  cumprir  com todas as exigeAncias  aqui
contidas para participaça!o.

3.2.1.  Neste caso, com fins de cadastro de credenciamento, a licitante devera�  enviar, dentro de um envelope identificado
como “Documentos de Credenciamento”, FORA dos envelopes de proposta e documentos de habilitaça! o, a “Declaraça! o de
Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitaça! o” (Anexo III), “Declaraça!o de Responsabilidades” (Anexo IV), “Declaraça! o
de Enquadramento  de Microempresa”  (Anexo V),  co� pia  autenticada do Contrato  Social  de  Constituiça! o  e  posteriores
Alteraço! es, ou o a Alteraça! o Contratual Consolidada, conforme o caso; co� pia autenticada dos documentos de identidade
com foto do proprieta� rio ou so� cios, Carta! o de CNPJ e Certida! o Simplificada expedida pela Junta Comercial.

3.2.2.  A  falta  destes  documentos  automaticamente  eliminara�  a  empresa  do  certame,  e  seus  envelopes  na! o  sera! o
reconhecidos.

3.2.3.  O(a)  Pregoeiro(a)  e  as  Membros  da  Equipe  de  Apoio,  bem  como  a  Administraça! o,  na! o  se  responsabilizara�  por
envelopes de Documentaça!o de Habilitaça! o e Propostas de Preços endereçados via postal ou por outra forma, entregues
em local  diverso do local  de realizaça!o  deste  Certame,  ou que por  outro motivo alheio  a  esta  Equipe,  na! o  cheguem
tempestivamente para serem reconhecidos. 

3.3.  O  credenciamento  sera�  efetuado  com  a  entrega  da  seguinte  documentaça! o  em  via  original,  co� pia  autenticada  ou
apresentaça! o de co� pia acompanhada da original para confereAncia e autenticaça!o pelo(a) Pregoeiro(a) ou Membros da
Equipe de Apoio: 

3.3.1. Se Dirigente, Proprietário, Sócio ou Assemelhado da Empresa
a) Estatuto  ou  Contrato  Social  em  vigor,  devidamente  registrado,  com  as  alteraço! es  ou  o  contrato  consolidado;  em  se

tratando de sociedade comercial,  e,  no caso de sociedade por aço! es,  acompanhado de documento de eleiça! o  de seus
administradores; 

b) Inscriça! o do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria em exercí�cio; 
c) Decreto de Autorizaça! o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Paí�s, no qual estejam

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaço! es em decorreAncia de tal investidura e para pra� tica de
todos os demais atos inerentes ao certame;

d) Carta de Credenciamento, a crite� rio do licitante (vide Anexo II);
e) Comprovante  de inscriça! o  Cadastro Nacional  de Pessoa Jurí�dica  CNPJ  e/ou Prova  de inscriça!o  no Cadastro  Geral  de

Contribuintes (CGC).

Obs.1: O So� cio, o Proprieta� rio ou o dirigente da empresa licitante, que possuir poderes para agir isoladamente em nome da
empresa, esta�  dispensado da apresentaça! o do documento especificado no subitem 3.3.1 “d”. 

Obs.2: Os  documentos  relacionados  dos  subitens  “a”  ao  “c”  do  subitem  3.3.1 na! o  precisara! o  constar  no  envelope  02
“Documentos de Habilitação”, visto que devera! o ser apresentados para o credenciamento neste Prega! o.
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3.3.2. Se Representante Credenciado
a) Procuraça! o Particular da licitante com firma reconhecida, ou Procuraça! o Pu� blica, com prazo de validade em vigor, com

poderes  para que  o  procurador  possa  manifestar-se  em seu nome nas  fases  do Prega! o,  notadamente  para  formular
proposta, lances verbais, negociar valores, declarar a intença! o de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos,
assinar proposta realinhada, assinar Ata de Registro de Preços (conforme conveniência da empresa); ou, 

b) Carta de Credenciamento (vide Anexo II) com firma reconhecida, em papel timbrado da licitante (se tiver), com poderes
para  que a  pessoa  credenciada possa  manifestar-se  em seu  nome nas  fases  do  Prega! o,  notadamente  para  formular
proposta, lances verbais, negociar valores, declarar a intença! o de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos,
assinar proposta realinhada, assinar Ata de Registro de Preços (conforme conveniência da empresa); e

c) Estatuto ou Contrato Social  em vigor,  devidamente  registrado,  e posteriores  Alteraço! es,  ou o  a Alteraça! o  Contratual
Consolidada, conforme o caso, em vigor conforme o caso, ou co� pia autenticada;

d) Comprovante de inscriça! o  Cadastro Nacional  de Pessoa Jurí�dica  CNPJ  e/ou Prova de inscriça!o  no Cadastro Geral  de
Contribuintes (CGC).

Obs.: Os documentos contidos nos subitens “a” e “b” devera! o ser emitidos pela pessoa expressamente responsa� vel, constante
do respectivo Estatuto ou Contrato Social e/ou alteraço! es estatuta� rias ou contratuais com autonomia para tal investidura,
ou seja, devera�  estar acompanhado de documento que comprove a titularidade do outorgante.

3.3.3. Se Empresa Individual
a) Registro comercial/ Certificado da Condiça! o de Microempreendedor Individual;
b) Carta de Credenciamento (Anexo II);
c) Comprovante  de inscriça! o  Cadastro Nacional  de Pessoa Jurí�dica  CNPJ  e/ou Prova  de inscriça!o  no Cadastro  Geral  de

Contribuintes (CGC).

3.4. Dos benefícios da Lei Complementar nº123/2006
3.4.1.  Caso  a  licitante  seja  Microempresa-ME  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte–EPP,  para  fazer  jus  aos  benefí�cios  da  LC

123/2006,  alterada pela  Lei  Complementar n.º  147/2014 e Lei  Complementar nº  155,  de 27 de outubro de 2016, e
comprovaça!o de tal condiça!o, devera�  apresentar os documentos a seguir elencados:

a) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO emitida pela Empresa de acordo com sua categoria,  podendo ser observado o
modelo constante no Anexo V deste Edital;

b) CERTIDÃO SIMPLIFICADA  EXPEDIDA  PELA JUNTA COMERCIAL (Conforme Instruça!o  Normativa nº 103,  art.  8º do
Departamento  Nacional  de Registro  do Come�rcio,  de  30/04/2007,  publicada no DOU de 22/05/2007).  Devera�  ser
EXPEDIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE NOS ÚTIMOS 60(SESSENTA DIAS) antes da abertura do certame caso não
conste data da validade.

3.4.2. Caso a licitante se apresentem na condiça! o de Micro Empreendedor Individual-MEI, sera�  observado o disposto no art.
3º,  inciso  IX  da  Resoluça! o  nº  016,  de  17  de  dezembro  de  2009,  do  ComiteA  para  Gesta! o  da  Rede  Nacional  para  a
Simplificaça! o do Registro e da Legalizaça! o de empresas e Nego� cios – REDESIM, devendo ser apresentados:

a) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO emitida pela Empresa de acordo com sua categoria,  podendo ser observado o
modelo constante no Anexo V deste Edital;

b) CERTIFICADO  DA  CONDIÇÃO  DE  MICROEMPREENDEDOR  INDIVIDUAL.  Devera�  ser  EXPEDIDA  PELO  ÓRGÃO
COMPETENTE NOS ÚTIMOS 60(SESSENTA DIAS) antes da abertura do certame caso não conste data da validade.

3.4.3.  O  na! o  atendimento  do  disposto  nos  itens  3.4.1.  e  3.4.2.  implicara�  renu� ncia  ao  direito  de  fruir  dos  benefí�cios
estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº
155, de 27 de outubro de 2016, na presente licitaça! o.

3.4.3.1. A consulta de optante pelo Simples Nacional na! o substitui a Certida! o/Declaraça! o da Junta Comercial.

3.4.4.  Como  condiça! o  para  a  aplicaça! o  do  tratamento  diferenciado  previsto  na  Lei  Complementar  nº  123/2006,  o(a)
Pregoeiro(a)  ou a  Equipe de Apoio podera�  realizar  consultas  e  diligeAncias  para verificar  se  o  somato� rio  dos  valores
recebidos pela ME/EPP/MEI, no exercí�cio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o
limite  proporcional  de  que  trata  o  artigo  3°,  §2°,  do  mesmo  diploma,  em  caso  de  iní�cio  de  atividade  no  exercí�cio
considerado.

3.4.4.1.  Para  a  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte,  a  consulta  tambe�m  abrangera�  o  exercí�cio  corrente,  para
verificar se o somato� rio dos valores das ordens banca� rias por ela recebidas, ate�  o meAs anterior ao da sessa! o pu� blica da
licitaça! o, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°,
§§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

 3.4.5.  A  participaça! o  em  licitaça! o  na  condiça! o  de  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte,  sem  que  haja  o
enquadramento nessas categorias, ensejara�  a aplicaça!o das sanço! es previstas em Lei e a exclusa! o do regime de tratamento
diferenciado.

3.4.6. A falsidade de declaraça!o prestada objetivando os benefí�cios da Lei Complementar nº 123/2006, caracterizara�  o crime
de  que  trata  o  art.  299  do  Co� digo  Penal,  sem  prejuí�zo  do  enquadramento  em  outras  figuras  penais  e  da  sança! o
administrativa prevista neste Edital.
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3.5. Das Declarações a serem apresentada no Credenciamento
3.5.1. Ainda  no  credenciamento,  em  momento  oportuno,  devera! o  ser  entregues  ao(a) )  Pregoeiro(a)  os  seguintes

documentos: 
a) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação , conforme modelo constante no Anexo III (segundo

exigeAncia prevista no inciso VII, do artigo 4°, da lei n° 10.520/02); 
b) Declaração de Responsabilidades, conforme modelo constante no Anexo IV do Edital.

3.5.2.  A na! o apresentaça! o das declaraço! es citadas nas alinhas “a” e “b” do item anterior, implicara�  na exclusa! o do licitante,
salvo se o representante credenciado declarar na sessa!o pu� blica, expressamente, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitaça! o e responsabilidades.

3.5.2.1.  Ocorrendo a hipo� tese descrita  no subitem 3.5.2  o(a)  Pregoeiro(a)  solicitara�  da Equipe de Apoio a expediça! o  da
declaraça! o que devera�  ser assinada pelo Representante da licitante devidamente credenciado, sendo a mesma juntada aos
autos.

3.5.3.  A declaraça! o  falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaça! o,  a)  conformidade da proposta sujeitara�  o
licitante a) s sanço! es previstas na legislaça! o vigente.

3.6. Do Reconhecimento de Firma
3.6.1. Se  o  reconhecimento  de  firma  for  da  pessoa  fí�sica,  o  instrumento/documento  deve  estar  acompanhado  do  Ato

Constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante.

3.6.2.  Se  o  reconhecimento  de  firma  for  da  pessoa  jurí�dica  (empresa  licitante),  fica  dispensada  a  apresentaça! o  do  Ato
Constitutivo, vez que o carto� rio ja�  o tera�  examinado e verificado a legitimidade do signata� rio. 

3.6.3. O representante devera� , obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de pessoa fí�sica ou jurí�dica
(empresa licitante) atualizado, pois, caso o outorgante na! o faça mais parte da sociedade, a empresa sera�  inabilitada na fase
de “Habilitaça! o”. 

3.6.4. Caso  o  Contrato  Social  ou  o  Estatuto  determinem  que  mais  de  uma  pessoa  administrem/assinem  em  conjunto
documentos  de  assuntos  de  interesse  da  empresa,  entender-se-a�  que  assim  devera�  ser  quanto  a) s  assinaturas  da
procuraça! o (pu� blica ou particular) ou a Carta de Credenciamento (Anexo II), sendo que, a falta de qualquer uma delas
invalida o documento de credenciamento para os fins de participaça! o deste Prega! o, acarretando no na! o credenciamento
do representante. 

3.6.4.1.  Ocorrendo  a  hipo� tese  prevista  no  item  anterior,  os  envelopes  contendo  proposta  de  preços  e  documentos  de
habilitaça! o sera! o recebidos pela Equipe e considerados para a participaça!o da licitante no certame, sendo sua proposta
considerada para efeito de ordenaça!o das propostas e apuraça! o do menor preço, ficando a licitante ta! o somente excluí�da
da  etapa  de  lances  verbais  e  impedida  de  praticar  os  atos  pro� prios  de  um  representante,  vez  que  o  seu  na! o  foi
devidamente credenciado. 

3.7. Das Disposições Gerais do Credenciamento
3.7.1. O representante da licitante que na! o se credenciar perante ao(a) Pregoeiro(a) ficara�  impedido de participar da fase de

lances  verbais,  de  negociaça! o  de  preços,  de  declarar  a  intença! o  de  interpor  recurso,  de  renunciar  ao  direito  de
interposiça! o de recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunia! o de abertura dos envelopes “Proposta” ou
“Documentaça! o” relativa a este Prega! o.

3.7.1.1. Nesse caso, a licitante ficara�  excluí�da da etapa de lances verbais, no entanto participara�  do certame competindo com
sua proposta escrita, para efeito de ordenaça!o das propostas e apuraça! o do menor preço. 

3.7.2. Na hipo� tese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, contrato social
etc.),  a  Declaraça! o  de  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitaça! o  ou  outro  documento  referente  a)  fase  de
credenciamento, que por equí�voco esteja dentro dos envelopes de Proposta ou de Habilitaça! o, podera! o ser retirados dos
respectivos envelopes, pelo pro� prio representante, que procedera�  ao novo lacramento do envelope. 

3.7.3.  Apo� s  o  encerramento  da  fase  de  credenciamento,  não  sera�  permitida  a  participaça! o  de  retardata� rios,  salvo,  na
condiça! o de ouvintes.

3.7.4.  Em  caso  excepcional,  a  empresa  licitante  podera�  substituir  o  representante  credenciado,  apresentando  novo
credenciamento, obedecendo a) s exigeAncias pertinentes ao feito.

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
4.1.  A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitaça! o devera! o ser entregues ao(a) ) Pregoeiro(a) no local, dia e hora

designada para a abertura da sessa! o pu� blica deste certame, ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e
indevassa� veis, contendo em sua parte externa, ale�m do nome da proponente, os seguintes dizeres, respectivamente:

O(À) PREGOEIRO(A) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP

Processo Licitatório Nº 2021.005599
Prefeitura Municipal de Gurupi

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

O(À) PREGOEIRO(A)
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP

Processo Licitatório Nº 2020.005599
Prefeitura Municipal de Gurupi

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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RAZÃO  SOCIAL  DA  LICITANTE:
__________________________________

CNPJ:__________________________________________________________________
ENDEREÇO:__________________________________________________________
TELEFONE:__________________________________________________________

RAZÃO  SOCIAL  DA  LICITANTE:
__________________________________

CNPJ:_________________________________________________________________
ENDEREÇO:_________________________________________________________
TELEFONE:__________________________________________________________

4.2. Em momento oportuno descrito neste Edital, os licitantes devera! o entregar o envelope de Proposta de Preços (Envelope
01) e o Envelope de Documentos de Habilitaça! o (Envelope 02). 

4.3.  Caso ocorra a)  abertura do envelope 02 (documentos de Habilitaça! o) antes do envelope 01 (proposta de preço),  por
equí�voco do(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio ou falta de informaça! o na parte  externa dos envelopes, sera�  aquele
novamente lacrado sem ana� lise do seu conteu� do e rubricado por todos os presentes.

4.3.1.  A indicaça! o nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcriça! o, desde que na! o cause du� vida
quanto ao seu conteu� do ou na! o atrapalhe o andamento do processo, na! o sera�  motivo para exclusa! o do procedimento
licitato� rio. 

4.4.  Para agilizaça! o dos trabalhos solicita-se que as licitantes façam constar na documentaça! o o seu endereço completo, e-
mail, nu� meros do telefone e celular, conforme o caso.

5.  DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “01”
5.1.  A proposta de preços devera�  ser apresentada em modelo pro� prio, contendo as informaço! es exigidas neste Edital,  no

Termo de RefereAncia, em uma via impressa, em lí�ngua portuguesa, salvo quanto a) s expresso! es te� cnicas de uso corrente,
redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acre� scimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas
as folhas pelo representante legal do licitante proponente, podendo ser observado o modelo do Anexo IX deste Edital.

5.1.1.  Para  otimizaça! o  da  sessa! o  as  licitantes  devera! o  apresentar  em  um  pen drive/ou  CD,  devidamente  preenchida  a
Proposta/Planilha Eletrônica, a qual será adquirida junto à Diretoria de licitações ou mediante solicitação via e-
mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 

5.1.2.  No preenchimento da planilha devera�  ser utilizado o ponto nas casas de milhar e a ví�rgula nas casas decimais, onde
devera! o ser preenchidas apenas as colunas destacadas na cor amarela, na! o podendo fazer nenhuma alteraça! o no layout da
planilha. 

5.1.3. As licitantes arcara! o com todos os custos decorrentes da elaboraça! o e apresentaça! o de suas propostas.

5.2.  A proposta de preço devera�  conter, dentre outros, os seguintes elementos:
a) Raza! o Social, nome de fantasia, endereço completo, CNPJ e inscriça! o estadual e municipal, os nu� meros de telefone e fax,

banco, ageAncia, dados banca� rios e o endereço eletroA nico (e-mail), se houver, para contato;
b) Nu� mero do Prega! o e do Processo Licitato� rio;
c) Descriça! o de forma clara e sucinta do objeto da Licitaça!o em conformidade com as especificaço! es do Anexo I deste Edital;
d) Valor unita� rio e total, com preços indicados em moeda corrente nacional (R$), em algarismos ara� bicos,  com até duas

casas decimais após a vírgula;
e) Valor total da proposta em algarismos e por extenso, com preços indicados em moeda corrente nacional (R$); 
f) Prazo de validade da proposta na! o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a realizaça! o da sessa! o; 
g) Marca do objeto cotado (conforme o caso);
h) Forma de pagamento;
i) Da forma de aquisiça! o, do local de entrega e servidor responsa� vel, do prazo de entrega, das condiço! es de fornecimento e

recebimento do objeto;
j) Dados da pessoa competente para assinar a ARP;
l) Dados banca� rios para recebimento/pagamento em nome da licitante: Nome e Nu� mero do Banco, AgeAncia, Conta corrente,

Tipo de Operaça!o; 
m) Outras informaço! es pertinentes acerca do fornecimento do objeto e as contidas no modelo de proposta.

5.3.  Devera! o estar incluí�dos nos valores ofertados na proposta, todos os custos de fornecimento/instalaça! o, dentre eles, os
encargos,  taxas,  tributos,  licenças,  seguros,  contribuiço! es  sociais,  fiscais,  trabalhistas  e  previdencia� rias,  para  o
fornecimento do objeto e todas as demais despesas necessa� rias para o fornecimento do objeto ora licitado. 

5.4. Em nenhuma hipo� tese podera�  ser alterado o conteu� do da proposta apresentada, seja com relaça! o ao preço, pagamento,
prazo ou qualquer condiça!o que importe a modificaça! o dos termos originais. 

5.5.  Havendo divergeAncia entre os valores, prevalecera�  o menor valor. Em caso de divergeAncia entre os valores unita� rios e
totais, sera! o considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso sera�  considerado este u� ltimo.

5.5.1.  Sera! o corrigidos pelo(a) Pregoeiro(a) erros de soma e/ou multiplicaça! o dos valores totais, conforme a divergeAncia
apurada, mediante anueAncia expressa da licitante proponente da respectiva proposta, de forma a prevalecer sempre o
valor unita� rio dos itens/objeto. Sendo a correça! o consignada na Ata de Sessa! o apo� s a anueAncia da licitante.
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5.5.2.  Sera! o  corrigidos  pelo(a)  Pregoeiro(a)  tambe�m  erros,  falhas  ou omisso! es  formais  consideradas  irrelevantes,  e  se,
inequivocamente na! o acarretarem leso! es ao direito dos demais licitantes, prejuí�zo a)  Administraça! o ou na! o impedir a exata
compreensa!o de seu conteu� do. As correço! es sera! o efetuadas em obedieAncia ao Princí�pio da Ampliaça! o da Competitividade
e Busca de Melhor Proposta.

5.5.3. As correço! es efetuadas sera! o consideradas para apuraça! o do valor da proposta.
5.6. Caso  o  Contrato  Social  ou  o  Estatuto  determinem  que  mais  de  uma  pessoa  (so� cios)  deva  assinar  os  documentos

(conjuntamente)  em nome da  empresa,  a  falta  de  qualquer  uma delas  invalida  a  proposta  apresentada  para  fins  de
participaça! o deste Prega! o, sendo a proposta desclassificada.

5.7.  Os preços ofertados nas propostas sera! o  considerados completos e suficientes para o fornecimento do objeto desta
licitaça! o, na!o sendo admitidas, posteriormente, alegaço! es de enganos, erros, distraço! es ou ma�  interpretaça! o por parte da
licitante,  na  apresentaça! o  da  proposta,  como  justificativas  ou  reivindicaço! es  de  quaisquer  acre� scimos,  pagamento
adicional ou solicitaço! es de reembolsos ou indenizaço! es de qualquer natureza.

5.8.  Sera! o  desclassificadas  as  propostas  que  na! o  atenderem  a) s  exigeAncias  deste  Edital,  sejam  omissas  ou  apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda os manifestamente inexequí�veis, comparados aos
preços de mercado.

5.8.1.  O(a) Pregoeiro(a) podera� , no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sana� veis e que na! o
afetem ao seu conteu� do.

5.9.  Independentemente  de declaraça!o  expressa,  a  simples apresentaça! o  da proposta por parte  do licitante,  implicara�  a
submissa! o a) s normas constantes da legislaça! o que rege o objeto e a) s condiço! es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.10.  Apo� s apresentaça! o da proposta,  na!o cabera�  desisteAncia,  salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

5.11. A falta de data e/ou rubrica da proposta apresentada podera�  ser suprida pelo representante credenciado, com poderes
para esse ato, presente na sessa!o de abertura dos envelopes de proposta.

5.12. Na! o sera�  considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou na! o prevista neste
Edital.

5.13. Pela elaboraça! o da proposta, as licitantes na! o tera! o direito a auferir qualquer vantagem, remuneraça! o ou indenizaça!o.

5.14.  Caso as propostas apresentadas pelas licitantes sejam todas desclassificadas, o(a) Pregoeiro(a) podera�  fixar o prazo de
08 (oito) dias u� teis para a apresentaça!o de novas propostas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 10.520/02 e no artigo
48, §3º da Lei 8666/93.

6.  DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “02” 
6.1.  Para fins de Habilitação as empresas deverão apresentar os documentos elencados a seguir.

6.1.1. DECLARAÇÃO expressa da licitante de INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO, bem como de na! o
ter recebido de nenhum dos ON rga! os da Administraça! o da Prefeitura Municipal de Gurupi, SUSPENSAR O TEMPORAN RIA de
participaça! o  em  licitaça! o  e  ou  IMPEDIMENTO  de  contratar  com  a  Administraça! o,  assim  como  na! o  ter  recebido
DECLARAÇAR O de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administraça! o Federal, Estadual e Municipal.  Conforme
modelo sugestivo de declaração (Anexo VI).

6.1.2.  DECLARAÇÃO  de que na! o  possui  em seu quadro de pessoal  empregado(s)  com menos de 18 (dezoito)  anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiça!o de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituiça! o Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99). Conforme modelo sugestivo de
declaração (Anexo VII).

6.1.3. DECLARAÇÃO expressa  da  licitante  de  que NÃO  POSSUI  VÍNCULO  EMPREGATÍCIO  COM  A  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. Conforme modelo sugestivo de declaração (Anexo VIII).

6.2.  Regularidade Jurídica
6.2.1.  Comprovante de registro em Junta Comercial ou em Carto� rio de Registro Civil, em caso de Empresa Individual.

6.2.2. Ato Constitutivo,  Estatuto ou Contrato Social e suas alteraço! es em vigor ou respectiva Consolidaça!o,  devidamente
registrado  na  Junta  Comercial,  ou  no  Carto� rio  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurí�dicas,  em  se  tratando  de  Sociedades
Empresariais; e no caso de Sociedade de Aço! es, acompanhado de documentos de eleiça! o dos atuais administradores.

6.2.3. Ato Constitutivo devidamente registrado no Carto� rio de Registro Civil de Pessoas Jurí�dicas, tratando-se de Sociedades
Civis, acompanhado de prova de diretoria em exercí�cio.

6.2.4. Decreto  de  Autorizaça!o  e  ato  de  registro  ou  autorizaça! o  para  funcionamento  expedido  pelo  o� rga! o  competente,
tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Paí�s, quando a atividade assim o exigir.
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6.2.5. Os documentos relacionados nos subitens 6.2.1 a 6.2.4 não precisarão constar do Envelope 02 - “Documentos
de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.3.  Regularidade Fiscal e Trabalhista
6.3.1. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à

Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, ou outra equivalente
na forma da Lei;

6.3.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual;

6.3.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal  do domicí�lio ou sede da
licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;

6.3.4. Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, emitida pela
Caixa EconoA mica Federal, que comprove inexisteAncia de de�bito perante o FGTS;

6.3.5. Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC); 

6.3.6. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas – CNDT,  emitida atrave�s do site www.tst.jus.br/certida! o, de acordo com a Lei nº 12.440, de
07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovaça! o na forma da lei.

6.3.7. O documento elencado no subitem 6.3.5 não precisará constar do Envelope 02 - “Documentos de Habilitação",
vez que fora apresentado para o credenciamento neste Pregão.

6.4. Qualificação Econômica – Financeira
6.4.1. Certidão Negativa de Distribuição de Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial , na forma

da Lei nº 11.101/05, expedida pelo carto� rio distribuidor da sede da pessoa jurí�dica ou pela internet, com antecedeAncia
ma� xima de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes, quando na! o constar em seu corpo a validade.

7.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.1.  Os documentos necessa� rios a)  habilitaça! o podera! o ser apresentados em original, ou em co� pia autenticada por meio de

carto� rio competente ou publicaça!o em o� rga! o da imprensa oficial ou, ainda, por co� pias simples, desde que acompanhadas
dos originais para confereAncia e autenticaça! o por parte do(a) Pregoeiro(a) e/ou da Equipe de Apoio.

7.1.1. Caso o  Contrato Social  ou o  Estatuto determinem  que mais  de uma pessoa (so� cios)  deva assinar  os  documentos
(conjuntamente) em nome da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins de participaça! o
deste Prega! o, sendo a empresa inabilitada. 

7.2. Os documentos apresentados devera! o ser da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos
da mesma filial, com exceça! o dos documentos que sa! o va� lidos para a matriz e filial. 

7.3. Os documentos emitidos via Internet sera! o considerados como originais e podera! o ter sua autenticidade aferida pelo(a)
Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, atrave�s dos endereços/pa� ginas eletroA nicas dos o� rga! os emissores. 

7.3.1.  Para efeito de regularidade, constatando-se divergeAncia entre o documento apresentado e o disponí�vel no endereço
eletroA nico do o� rga! o emissor, prevalecera�  o constante deste u� ltimo, ainda que emitido posteriormente ao primeiro. 

7.4. Na  hipo� tese  de  na!o  constar  prazo  de  validade  nas  certido! es  apresentadas,  estas  sera! o  consideradas  vencidas  60
(sessenta) dias apo� s sua emissa! o.

7.5. Sera! o inabilitadas as empresas que apresentarem em desacordo, os documentos necessa� rios a)  habilitaça! o, bem como, as
empresas que estiverem sob processo de faleAncia e as que estiverem cumprindo as penalidades previstas nos Incisos III e
IV do Art. 87 da Lei nº 8.666/93.

7.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitaça! o na presente licitaça! o,
(exceto quanto a)  eventualidade da falta de quaisquer das declaraço! es, as quais, ou a qual pode ser firmada na pro� pria
sessa! o pelo representante credenciado da licitante), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou
com irregularidades, sera! o inabilitadas, na! o se admitindo complementaça! o posterior.

7.6.1.  Caso alguma licitante eventualmente na! o apresente, ou equivocadamente apresente as declaraço! es exigidas no item
6.1. deste Edital,  tal auseAncia podera�  ser suprida pelo representante credenciado da licitante mediante declaraça! o em
sessa! o. Sendo tal declaraça!o registrada na Ata da Sessa!o.

7.7. Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em lí�ngua estrangeira, devera! o ser traduzidos para o
portugueAs por tradutor pu� blico juramentado e autenticados por autoridade brasileira no paí�s de origem.

7.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim definidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006,
bem como as empresas Micro Empreendedor Individual, devera! o apresentar toda a documentaça! o exigida para efeito de
comprovaça!o de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restriça! o  (art. 43, caput da Lei
Complementar no 123/2006 e Lei Complementar n° 155/2016).
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7.8.1. Havendo alguma restriça! o na comprovaça! o da regularidade fiscal e trabalhista, sera�  assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias u� teis, cujo termo inicial correspondera�  ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorroga� veis por igual perí�odo, quando requerido pelo licitante, para a regularizaça! o da documentaça! o, pagamento ou
parcelamento do de�bito, e emissa! o de eventuais certido! es negativas ou positivas com efeito de negativa, exceto nos casos
de urgeAncia na contrataça! o ou de prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados no processo (art. 43, §1 º
da Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar nº 155/2016).

7.8.2. A na!o regularizaça! o da documentaça! o, no prazo previsto no  subitem 7.8.1, implicara�  na exclusa! o do Certame, sem
prejuí�zo  das  sanço! es  previstas  no art.  81  da Lei  nº  8.666,  de  21.06.1993,  sendo  facultado  ao  ON rga! o  Gerenciador  da
Licitaça! o  convocar os licitantes  remanescentes,  na ordem de classificaça! o,  para fazeA -lo em igual  prazo e nas mesmas
condiço! es propostas pelo o primeiro classificado para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitaça!o (art. 43, § 2º da Lei
Complementar nº 123/2006).

7.9. As  ME’s,  EPP’s  e  MEI’s  e  demais  categorias  que  se  enquadrem  conforme  Lei  Complementar  nº  123/2006  devera! o
apresentar toda a documentaça! o exigida para a habilitaça! o,  inclusive os documentos comprobato� rios da regularidade
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restriça! o. 

7.10. Ocorrendo a inabilitaça! o de todas as licitantes participantes, podera�  o(a) Pregoeiro(a) fixar o prazo de 08 (oito) dias
u� teis para a apresentaça! o de nova documentaça! o, com fundamento no art. 9º da Lei nº 10.520/02 e artigo 48, §3º da Lei
8666/93.

8.  DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DO CERTAME
8.1. No dia, hora� rio e local indicado no PreaA mbulo sera�  aberta a sessa! o de processamento do Prega! o, iniciando-se com o

credenciamento  dos  representantes  ou  prepostos  das  empresas  interessados  em  participar  do  certame,  atrave�s  dos
documentos exigidos para tal, a fim de comprovar a existeAncia dos poderes necessa� rios para formulaça! o de propostas e
para a pra� tica dos atos inerentes ao certame.

8.1.1.  Apo� s os respectivos credenciamentos,  as licitantes entregara! o,  a pedido, ao(a) )  Pregoeiro(a) a Declaraça! o de Pleno
Atendimento aos Requisitos de Habilitaça! o (Anexo III) e Declaraça! o de Responsabilidades (Anexo IV).

8.1.2. Devera! o ser entregues, apo� s solicitaça!o, ao(a) ) Pregoeiro(a) ou membro da Equipe de Apoio, os “Envelopes 01 e 02”,
devidamente lacrados e vistados, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitaça! o, respectivamente.

8.1.3.  Encerrada  a  fase  de  credenciamento  das  licitantes,  o(a)  Pregoeiro(a)  anunciara�  que  na! o  sera! o  aceitos  novos
proponentes, visto que se realizara�  a abertura dos envelopes de proposta para fins de ana� lise e classificaça! o.

8.1.4.  O(a) Pregoeiro(a) durante a sessa!o podera�  estipular normas, procedimentos, prazos e demais condiço! es que julgar
necessa� rias, a fim de por ordem ao certame.

8.2. Da Análise e da Classificação das propostas de preços
8.2.1.  Aberto  os  envelopes  contendo  as  propostas,  esta  sera�  analisada  pelo(a)  Pregoeiro(a)  e  Equipe  de  Apoio  sendo

observado o atendimento das condiço! es estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como disposto no art. 48 da Lei nº
8.666/93, com fins de classificaça!o das mesmas.

8.2.2. As propostas classificadas sera! o selecionadas para a etapa de lances, sendo considerado o valor unita� rio do item para
os lances verbais, com observaA ncia dos seguintes crite� rios:

a) Seleça! o da proposta de menor preço e ordenaça!o das demais propostas em valores sucessivos e superiores em ate�  10%
relativos ao menor preço;

b) Na! o havendo pelo menos 03 (treA s) propostas de preços na condiça!o definida na alí�nea anterior, sera! o classificadas as
propostas que apresentarem os menores preços subsequentes, ate�  o ma� ximo de 03 (treA s) a depender do nu� mero de
licitantes, para que estes participem dos lances, independente dos preços oferecidos;

c) No  caso  de  empate  nos  preços,  sera! o  admitidas  todas  as  propostas  empatadas,  independentemente  do  nu� mero  de
licitantes, sendo realizado sorteio para ordenaça!o das licitantes ofertarem os lances.

8.2.3. Sera! o desclassificadas as propostas que:
a) O objeto na! o atenda a) s especificaço! es, prazos e condiço! es fixados no Edital e seus anexos;
b) Apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos demais licitantes;
c) Apresentem preços inexequí�veis (Art. 48, II, § 1º, alí�neas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93);

8.2.4.  Caso  sejam  manifestamente  inexequí�veis  os  valores,  antes  de  desclassificar  a  oferta,  o(a)  Pregoeiro(a)  podera�
estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, admitindo-se, para tanto: 

a) Apresentaça! o de Planilha de custos elaborada pelo pro� prio licitante sujeita a exame pela Administraça! o; 
b) Apresentaça! o de Contrato ou outro Ato de mesmo teor, ainda que em execuça!o, com preços semelhantes; ou; 
c) Declaraça! o  expressa  em sessa! o,  que  sera�  relatada  na  ata  da  sessa!o  acerca de  que seu  os  valores  constantes  de sua

proposta esta! o corretos e sa! o exequí�veis.

8.2.4.1. A licitante que ofertar preço questionado acerca de sua exequibilidade pelo(a) Pregoeiro(a), em que o representante
declare manter sua proposta conforme “c” do item anterior, ou que na! o demonstre posteriormente a sua exequibilidade,
se sujeita a) s penalidades administrativas pela na! o manutença! o da proposta posteriormente. 
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8.2.5.  Se  a  proposta  for  desclassificada,  proceder-se-a�  ao  exame  da  oferta  subsequente  e,  assim,  sucessivamente,  para
ordenaça! o das propostas para realizaça! o dos lances.

8.2.6.  Caso haja o comparecimento de 01 (um) u� nico interessado ou uma so�  proposta seja classificada, o(a) Pregoeiro(a)
podera�  dar continuidade ao procedimento sem a realizaça! o da fase de lances verbais, aplicando os dispositivos deste
Edital  concernentes  a)  aceitabilidade da proposta,  a)  negociaça! o  quanto ao menor preço,  a)  habilitaça! o  da licitante  e  a)
adjudicaça! o do objeto. 

8.3. Da fase dos lances verbais
8.3.1.  O(a) Pregoeiro(a)  convidara�  individualmente os  autores  das  propostas classificadas,  a formular lances verbais  de

forma sequencial, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor,
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços (art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93).

8.3.2. Iniciada a etapa de lances o uso de celulares, notebooks ou similares será restrito, salvo quando previamente
autorizado pelo(a) Pregoeiro(a).

8.3.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço sendo observada a redução livre entre os lances verbais, considerando-se valor unitário de cada item do
objeto cotado/licitado.

8.3.4. A desisteAncia em apresentar lance verbal, quando convidado pelo(a) Pregoeiro(a), implicara�  a exclusa! o/desisteAncia da
licitante da etapa de lances verbais e na manutença! o do u� ltimo preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaça! o
das propostas.

8.3.5.  A etapa de lances verbais sera�  considerada encerrada quando, no momento dos lances houver apenas dois licitantes
participantes da referida fase e um deles declinar da formulaça!o de lances.

8.3.6. Encerrada a etapa de lances verbais, sera! o ordenadas as propostas na ordem decrescente de valores, considerando-se
para a classificaça! o o u� ltimo preço ofertado. 

8.4. Da Negociação do Valor
8.4.1.  Encerrada a etapa de lances verbais para cada item, sera! o ordenadas as propostas na ordem decrescente de valores,

considerando-se para a classificaça! o o u� ltimo preço ofertado. 

8.4.2.  O(a) Pregoeiro(a) podera�  negociar com o autor, da oferta de menor valor obtida, com base na classificaça! o de que trata
o item 8.4.1. com vistas a)  reduça!o do preço do respectivo item.

8.4.3.  Caso na! o se realize lances verbais, sera�  verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contraça! o constante na planilha estimativa apensada aos autos, passando-se, desde logo, a)  negociaça! o do
preço com vistas a)  reduça! o do preço do respectivo item.

8.5. Da Aceitabilidade do Preço
8.5.1.  O(a) Pregoeiro(a) examinara�  a aceitabilidade do menor preço por item, decidindo motivadamente a respeito da sua

aceitabilidade, havendo ou na!o a negociaça!o. 

8.5.2. A aceitabilidade sera�  aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentaça! o das propostas, apurados
mediante pesquisa realizada pelo Departamento de Compras ou pelo o� rga! o licitante, com base na planilha estimativa de
valores, juntada aos autos por ocasia! o do julgamento. 

8.5.3.  A compatibilidade dos preços apresentados sera�  avaliada, nos moldes dispostos no art. 3°, III, da Lei nº 10.520/02,
tendo como base o paraA metro mercadolo� gico constante da planilha de custos elaborada pelo Departamento de Compras
mediante orçamentos fornecidos por empresas do ramo, na fase interna da licitaça!o. 

8.5.4. Na falta de valor estimado para o objeto, podera�  o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio realizar pesquisa local ou via
internet, bem como se basear nos valores constantes das propostas apresentadas, conforme o caso, e se for conveniente ao
certame, com o intuito de na! o deixar o objeto resultar como fracassado.

8.5.5. Se a oferta na! o for aceita� vel, a licitante tera�  sua proposta desclassificada, fazendo constar em ata o motivo conforme o
caso considerando-se cada item, procedendo-se ao exame da oferta subsequente e, assim, sucessivamente, ate�  a apuraça! o
de uma proposta aceita� vel. 

8.5.6. Considerada aceita� vel a oferta de menor preço por item, encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, temos a
licitante na situaça! o de vencedora proviso� ria.

8.6. Do Cadastro de Reserva
8.6.1.  Encerrada a etapa competitiva, as licitantes podera!o reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem

classificado, caso tenham a intença! o de participar do Cadastro de Reserva. 

8.6.2. A apresentaça! o de novas propostas com os preços reduzidos para o cadastro de reserva na! o prejudicara�  o resultado do
certame em relaça! o ao licitante mais bem classificado, observando-se o disposto no art. 10 e 11 do Decreto nº 7.892/2013.
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8.6.3. Ocorrendo o interesse de licitantes em participar do Cadastro de Reserva sera�  confeccionado na pro� pria ata da sessa! o
pu� blica  ou em forma de anexo o  qual  sera�  apensado a)  ARP,  onde se  fara�  constar  as  informaço! es  das  licitantes  que
aceitarem cotar o item com preço igual ao do licitante vencedor do certame quanto ao respectivo item. 

8.7. Da Habilitação e da Declaração de Licitante Vencedora
8.7.1.  Na  condiça! o  de  vencedora  proviso� ria,  o(a)  Pregoeiro(a)  procedera�  a)  abertura  do  envelope  nº  02  contendo  os

documentos de habilitaça! o da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificaça! o do atendimento das condiço! es
fixadas neste Edital.

8.7.2. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitaça! o previstos neste Edital, a licitante sera�  considerada habilitada e
declarada vencedora quanto ao(s) item(ens) do objeto do certame, sendo-lhe adjudicado o respectivo item/objeto.

8.7.3. Se a licitante desatender as exigeAncias de habilitaça! o, sera�  considerada inabilitada. Sendo registrado na sessa!o, fazendo
constar em ata, o motivo da inabilitaça! o conforme o caso. 

8.7.4.  Ocorrendo  a  hipo� tese  do  item  anterior,  o(a)  Pregoeiro(a),  respeitada  a  ordem  de  classificaça! o  das  propostas,
examinara�  a oferta subsequente de menor preço, negociara�  com o seu autor, decidira�  sobre a sua aceitabilidade.

 
8.7.5.  Sendo a oferta aceita, sera! o verificadas as condiço! es de habilitaça! o e assim sucessivamente, ate�  a apuraça!o de uma

oferta  aceita� vel  cuja  autora  atenda  os  requisitos  de  habilitaça! o,  caso  em  que  sera�  declarada  vencedora  sendo-lhe
adjudicado o item/objeto do certame.

8.7.6. Caso a vencedora apresente restriça! o quanto a)  comprovaça! o da regularidade fiscal e trabalhista, sera�  habilitada com
restriça! o fiscal ou trabalhista, conforme o caso, o que na! o impede que o objeto seja a ela adjudicado. Sendo observado o
disposto nos itens 7.8.1 e 7.8.2 deste edital.

8.8. Das Demais Disposições do Procedimento da Sessão
8.8.1.  O(a) Pregoeiro(a) podera� , a qualquer momento, solicitar as licitantes a composiça! o de preços, bem como os demais

esclarecimentos que julgar necessa� rios.

8.8.2. A licitante vencedora devera�  se possí�vel for, no ato da sessa! o, discriminar os valores mensais e unita� rio/global ofertado
e/ou  negociados  referente  ao  objeto  especificado  para  fechamento  do  valor  ofertado  e/ou  negociado.  Apresentando
proposta com valores realinhados conforme fechamento da etapa de lances e/ou negociaça! o de valores, preferencialmente
no ato da sessa!o, ou em ate�  02 (dois) dias u� teis apo� s o encerramento do certame.

8.8.3. A licitante que tiver a intença! o de interposiça! o de recurso quanto a)  decisa! o do(a) Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio,
devera�  declarar em sessa! o observando o item 9 deste Edital.

8.8.4. Todas  as  propostas  das  licitantes  participantes  do  certame  e  a  documentaça! o  de  habilitaça! o  da(s)  licitante(s)
vencedora(s) sera! o devidamente juntados aos autos.

8.8.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitaça! o das demais licitantes podera! o, a crite� rio do(a) Pregoeiro(a) e da
Equipe de Apoio, ficar retidos em seu poder, lacrados e rubricados em seu lacre pelo(a) Pregoeiro(a), pelos Membros da
Equipe de Apoio e licitantes presentes, pelo prazo de ate�  05 (cinco) dias, apo� s a publicaça!o da homologaça! o do certame
hipo� tese  em que,  decorrido o prazo,  podera! o  ser  recolhidos  pelos  respectivos  representantes  ou sera! o  devidamente
inutilizados.  

8.8.6. Nas fases do certame o(a) Pregoeiro(a) podera�  sanar eventuais falhas ou omisso! es que na! o alterem a substaA ncia das
propostas e dos documentos,  ou sua validade jurí�dica,  mediante despacho fundamentado registrado na ata da sessa! o
acessí�vel a todos, atribuindo-lhes validade e efica� cia para fins de classificaça! o e habilitaça! o, podendo ser verificado por
meio eletroA nico ha� bil de informaço! es, sendo juntado a)  ata da sessa!o, se necessa� rio conforme o caso.

8.8.6.1.  A verificaça!o sera�  certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e devera! o ser anexados aos autos os documentos passí�veis de
obtença! o por meio eletroA nico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.8.6.2.  O(a)  Pregoeiro(a)  e  a  Equipe  de  Apoio  na! o  se  responsabilizara! o  pela  eventual  indisponibilidade  dos  meios
eletrônicos/digitais,  no  momento  da  verificaça! o.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  na! o  sendo  apresentados  os
documentos alcançados pela verificaça! o, a licitante na! o sera�  credenciada ou sera�  inabilitada, conforme o caso.

8.8.7. O(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver du� vida e julgar
necessa� rio. 

8.8.7.1. Reserva-se, ainda, ao direito de, caso seja necessa� rio, realizar pesquisa com fins de esclarecimento, comprovaça!o ou
complementaça! o acerca da legalidade e veracidade dos documentos apresentados.

8.8.8.  Somente  sera! o  aceitas  co� pias  de  documentos  que  estejam  legí�veis.  Na! o  sendo  aceitos  documentos  com  rasuras,
especialmente nas datas e assinaturas.

8.8.9. EN  facultada  o(a)  Pregoeiro(a)  ou a)  Autoridade Superior,  em  qualquer  fase  da licitaça!o,  a  promoça! o  de  diligeAncia
destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a  instruça!o  do  processo,  vedada  a  inclusa! o  posterior  de  documento  ou
informaça! o que deveria constar originariamente da proposta.
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8.8.10.  O(a) Pregoeiro(a) e os membros da Equipe de Apoio podera! o autenticar as co� pias dos documentos referentes ao
credenciamento, proposta e habilitaça! o, desde que lhe sejam apresentados os respectivos originais. 

8.8.11.  Os documentos e propostas apresentados na sessa! o  sera!o  vistados pelo(a)  Pregoeiro(a),  Membros da Equipe de
Apoio, membros de Apoio Te�cnico e representantes credenciados, ou, a depender do nu� mero de licitantes presentes, que
podera! o  nomear comissa! o  constituí�da de ao menos treA s  deles para,  em seu nome tomar conhecimento e rubricar os
documentos de credenciamento, propostas de preços e documentos de habilitaça! o. 

8.8.12. Da Sessa! o Pu� blica sera�  lavrada Ata circunstanciada, assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pela Equipe de Apoio e por todos
os proponentes presentes.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera�  manifestar de forma imediata e motivada, sua intença! o de recorrer.

9.1.1.  Dos  atos  praticados  pelo(a)  Pregoeiro(a)  no  presente  processo licitato� rio  cabe recurso,  sendo a  manifestaça! o  da
intença! o de interpoA -lo expressa no final da sessa! o pu� blica, com registro em ata da sí�ntese das suas razo! es, devendo os
interessados juntar os memoriais no prazo de 3 (treA s) dias u� teis. 

9.2.  A  auseAncia  de  manifestaça!o  imediata  e  motivada  da  licitante  importará  a  preclusão  do  direito  de  recurso,  a
adjudicaça! o  do  objeto  do  certame  pelo(a)  Pregoeiro(a)  a)  licitante  vencedora  e  o  encaminhamento  do  Processo  a)
autoridade competente para a homologaça! o.

9.3.  Havendo  manifestaça! o  e  motivaça! o  de interposiça! o  de recursos,  ficam as  demais  licitantes  desde logo  intimadas a
apresentar contrarrazo! es em igual nu� mero de dias, que começara! o a correr, automaticamente, do prazo do te� rmino do
prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos Autos. (art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 17.07.2002).

9.4.  Os memoriais dos recursos e contrarrazo! es dos recursos devera! o ser dirigidos ao(a) ) Pregoeiro(a) e protocolizados no
protocolo geral da Prefeitura Municipal de Gurupi - TO, situada na BR 242, KM 405, saí�da para a cidade de Peixe, Lote 04,
Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo AntoA nio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-970. Fone: (63) 3301-4313.

9.5.  Cabe ao(a) ) Pregoeiro(a)a receber, examinar e decidir os recursos devidamente interpostos, que podera�  reconsiderar a
sua decisa! o, ou caso mantenha sua decisa! o, encaminha� -lo devidamente informado a)  Autoridade Superior Competente para
decidir sobre a aceitabilidade, mediante requisiça! o da recorrente.

9.5.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicara�  o objeto e
homologara�  o procedimento licitato� rio.

9.6. Os recursos referentes a)  habilitaça! o, a)  inabilitaça! o e ao julgamento das propostas, tera! o efeito suspensivo, na! o o sendo
nos demais casos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razo! es de interesse pu� blico, atribuir
efica� cia suspensiva aos demais recursos.

9.7.  Dar-se-a�  conhecimento aos interessados da decisa! o  dos recursos,  preferencialmente por meio de publicaça! o  no site
www.gurupi.to.gov.br, podendo ser por interme�dio de e-mail ou outro meio, conforme o caso.

10.  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. Inexistindo  manifestaça! o  recursal,  constatando-se  o  atendimento  pleno  a) s  exigeAncias  do  Edital,  sera�  a  licitante

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto da presente licitaça!o.

10.1.1. A adjudicaça!o sera�  feita considerando-se o menor preço ofertado por item na fase de lances ou negociaça! o, conforme
o caso, observando-se inclusive o disposto nos itens 8.4, 8.5 e 8.6 deste Edital.

10.1.2.  Posteriormente, sera�  o procedimento licitato� rio encaminhado a)  apreciaça! o da Procuradoria Jurí�dica e do Controle
Interno.  Apo� s as respectivas ana� lises, sendo estas favora� veis, sera�  o processo remetido ao(a) ) Pregoeiro(a) para juntada do
Despacho de Adjudicaça!o formal e posteriormente a)  Autoridade competente para ratificaça!o da adjudicaça! o do objeto,
atrave�s da homologaça! o do resultado final do Prega! o, e juntada dos demais atos posteriores pertinentes.

10.1.3. Considerando o disposto no Art. 195, § 3º da Constituiça! o Federal e no Art. 2º da Lei nº 9.012, de 30.03.1995, obrigar-
se-a�  a  licitante,  caso declarado vencedor,  mediante solicitaça!o  por parte  da Administraça! o,  a  atualizar  a  Certida! o  de
De�bitos Relativos a Cre�ditos Tributa� rios Federais e a)  Dí�vida Ativa da Unia! o e o Certificado de Regularidade do FGTS ou
documento denominado "Situaça! o  de Regularidade do Empregador",  que devera! o  estar  em plena validade no ato da
adjudicaça! o e quando da emissa! o da Nota de Empenho, caso as Certido! es apresentadas na fase de habilitaça! o tenham sua
validade expirada durante a tramitaça! o do certame licitato� rio.

10.2.  Da Adjudicação e da Homologação Havendo Interposição de Recurso
10.2.1. Havendo interposiça!o de recurso, e na! o ocorrendo a reconsideraça!o do(a) Pregoeiro(a), esta instruira�  os autos e os

encaminhara�  a)  Autoridade Competente para conhecimento e decisa! o final.

10.2.2. Sendo o recurso devidamente decidido, constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente,
ao mesmo tempo, adjudicara�  respectivamente o objeto ao licitante vencedor e homologara�  o procedimento licitato� rio.

10.3.  Da Adjudicação e da Homologação à Licitante Remanescente
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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10.3.1. Caso a proponente vencedora quando convocada, deixe de assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condiço! es
estabelecidos, dela sera�  excluí�da, sendo facultado a)  Administraça! o convocar a licitante remanescente, respeitada a ordem
de classificaça! o, para fazeA -lo em igual prazo e nas mesmas condiço! es propostas pelo primeiro classificado, devendo ser
observado a existeAncia de Cadastro de Reserva.

10.3.2. Caso a licitante vencedora na! o execute o objeto dentro do prazo e condiço! es especificados na proposta e na ARP, sem
justificativa formal e aceita pela respectiva Autoridade Administrativa Competente, caducara�  seu direito de vencedora,
fato que sujeitara�  a licitante a) s penalidades aludidas neste Edital e Anexos.

10.3.2.1.  Ocorrendo a)  hipo� tese prevista no item anterior o objeto podera�  ser adjudicado a) s licitantes remanescentes na
ordem de classificaça! o, nas mesmas condiço! es propostas pela licitante vencedora inclusive quanto ao preço, devendo ser
observado a existeAncia de Cadastro de Reserva, nos termos do disposto no art. 24, XI da lei nº 8.666/93.

10.3.3.  Sendo a oferta aceita, sera! o verificadas as condiço! es de habilitaça! o e assim sucessivamente, ate�  a apuraça!o de uma
oferta  aceita� vel  cuja  autora  atenda  os  requisitos  de  habilitaça! o,  caso  em  que  sera�  declarada  vencedora  sendo-lhe
adjudicado o item/objeto do certame.

10.3.4. Cumprira�  ser realizada Adjudicaça!o a)  nova vencedora, apo� s a decisa! o dos recursos, se houver.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, DA SUA VALIDADE E PUBLICIDADE E DO CADASTRO DE RESERVA DE
FORNECEDORES

11.1. Da Ata de Registro de Preços - ARP
11.1.1.  Apo� s  a  homologaça!o  do  resultado  do  presente  Prega! o,  a(s)  licitante(s)  vencedora(s)  do  certame  sera�  (a! o)

convocada(s) para assinar a ARP por e-mail, por ofí�cio ou ato administrativo do ON rga! o Competente, no prazo de ate�  05
(cinco) dias u� teis contados do recebimento da convocaça! o.

11.1.2. O prazo previsto no item anterior podera�  ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do te� rmino
do prazo previsto, e com exposiça!o de motivo justo que podera�  ou na! o ser aceito pelo ON rga! o competente.

11.1.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazeA -lo no prazo fixado ou havendo
recusa em fazeA -lo, dela sera�  excluí�da, podendo a Administraça! o aplicar as penalidades cabí�veis.

11.1.4.  EN  facultado a)  Administraça! o, convocar os licitantes remanescentes, quando a proponente vencedora na!o atender a)
convocaça! o para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo e condiço! es estabelecidos,  respeitada a ordem de
classificaça! o,  para fazeA -lo  em igual  prazo e nas mesmas condiço! es  propostas pelo  primeiro classificado,  devendo ser
observado a existeAncia de cadastro de reserva,  observados os requisitos habilitato� rios,  sem prejuí�zo da aplicaça! o  das
penalidades previstas em edital e demais cominaço! es legais. 

11.1.5.  A Ata de Registro de Preços sera�  assinada por representante legal, diretor, ou so� cio da empresa, com apresentaça! o,
conforme  o  caso  e  respectivamente,  de  procuraça!o,  carta  de  credenciamento  ou  contrato  social,  acompanhados  de
documento de identidade com foto.

11.1.6. Estando a ARP devidamente assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua publicidade, considera-se
firmado o compromisso de fornecimento do objeto nas condiço! es estabelecidas.

11.1.7.  EN  vedado efetuar acre� scimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acre� scimo de que trata o §1º do art. 65
da Lei 8.666/93, conforme dispo! e o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

11.1.8.  A existeAncia de preços registrados na ARP na! o obriga a Administraça! o a firmar as contrataço! es que dela podera!o
advir,  facultando-lhe a realizaça! o de licitaça! o especí�fica para a aquisiça!o pretendida, sendo assegurada prefereAncia do
fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condiço! es. 

11.1.9. O presente Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) deste certame, fara! o parte
integrante da ARP, independente de transcriça! o.

11.2. Do Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade
11.2.1.  A Ata de Registro de Preços a ser firmada tera�  validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicaça! o de seu

extrato, sendo vedada sua prorrogaça! o conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da
Lei 8666/93.

11.2.2.  A Ata de Registro de Preços tera�  seu extrato publicado no Dia� rio Oficial do Municí�pio de Gurupi– DOMG , Dia� rio
Oficial  do Estado do Tocantins-DOE e  Dia� rio  Oficial  da Unia! o-  DOU a sua í�ntegra,  apo� s  assinada e homologada,  sera�
disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua validade.

11.3. Do Cadastro de Reserva de Fornecedores da ARP
11.3.1.  Sera�  incluí�do na ARP na forma de anexo o registro de preços dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preços

iguais aos do licitante vencedor na sequeAncia da classificaça!o de ordem da u� ltima proposta apresentada pelas respectivas
licitantes durante a fase competitiva do certame, excluí�do o percentual  referente a)  margem de prefereAncia,  quando o
objeto na! o atender aos requisitos previstos no art. 3  º   da Lei n  º   8.666, de 1993  . 
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11.3.2.  O Registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formaça!o de  Cadastro de Reserva na hipo� tese do
primeiro  colocado  quando  convocado,  na! o  assinar  a  ARP  no  prazo  legal  (Parágrafo  Único  do  art.  13  do  Decreto  nº
7.8.92/2013), bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas
hipo� teses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

11.3.3.  A habilitaça! o dos fornecedores que compora! o o Cadastro de Reserva a que se refere o subitem anterior sera�  efetuada,
na hipo� tese prevista no para� grafo u� nico do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver necessidade de contrataça! o
de fornecedor remanescente, nas hipo� teses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto. 

11.3.3.1. Caso o fornecedor do Cadastro de Reserva tenha sido habilitado na sessa!o, se convocado para fornecer o objeto em
virtude de Cadastro de Reserva, devera�  atualizar sua habilitaça! o  quanto aos documentos que estiverem com vigeAncia
expirada quando convocado, bem como apresentar os documentos te� cnicos exigidos neste Edital referente ao item/itens
para os quais fora convocada.

12. DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S)
12.1.  Apo� s  a  assinatura  da  ARP  tendo  sido  cumprida  a  publicidade  do  registro  nela  contido,  a  contrataça! o  com  os

fornecedores registrados sera�  formalizada pelo ON rga! o interessado por interme�dio de instrumento contratual, emissa! o de
nota de empenho de despesa, autorizaça! o de compra ou outro instrumento ha� bil, conforme o art. 62 da Lei n  º   8.666/93  .

12.2. No caso de ser firmado Instrumento Contratual, Autoridade competente convocara�  a adjudicata� ria para assinatura do
contrato ou retirada do instrumento equivalente, no prazo ma�ximo de 05 (cinco) dias úteis do ato convocato� rio, devendo
observar e cumprir  as exigeAncias contidas neste Edital e seus anexos, ressaltando-se em especial  as exigeAncias deste
capí�tulo.

12.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços devera�  ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de
Preços.

12.2.2.  O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorreAncia da ARP oriunda desta licitaça! o podera�  ser rescindido a qualquer
tempo independente de notificaço! es ou interpelaço! es judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts.
77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93. 

13. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP
13.1.  A fiscalizaça! o e acompanhamento da execuça! o  da ARP sera�  efetuada pela servidora  Denilza Carvalho Alexandre,

contato (63) 3301-4359, e-mail: alimentação@gurupi.to.gov.br, e, no impedimento deste, Dennis Pinheiro Ribeiro,
ambos lotados na Secretaria Municipal de Educação, observando-se no que couber ao fiscal, a) s obrigaço! es elencadas
no Termo de RefereAncia atribuí�das a Secretaria, bem como as disposiço! es do art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e as contidas no
Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto.

13.2.  Quaisquer exigeAncias da Fiscalizaça! o, inerentes ao fornecimento do objeto, devera! o ser prontamente atendidas pela
Fornecedora sem oA nus para a Secretaria.

13.3.  A atuaça! o ou eventual omissa! o da Fiscalizaça! o durante a execuça! o da ARP, na! o podera�  ser invocada para eximir a
Fornecedora da responsabilidade na entrega do material em bom estado e em uso adequado pela Secretaria.

13.4. Todos os atos e instituiço! es emanados ou emitidos pela fiscalizaça! o sera! o considerados como se fossem praticados pela
Secretaria. 

13.5. A Fiscalizaça! o exercida por interesse da Secretaria na! o exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora, durante a
vigeAncia da ARP, por danos causados diretamente a)  Administraça! o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por
qualquer irregularidade, e na sua ocorreAncia, na! o implica corresponsabilidade do Poder Pu� blico ou de seus servidores
conforme art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

13.6. A comunicaça! o entre a Fiscalizaça! o  e a Detentora/Fornecedora sera�  realizada atrave�s  de correspondeAncia oficial  e
anotaço! es ou registros acerca da aquisiça! o do objeto.

14.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ARP
14.1.  As obrigaço! es das Partes da ARP, ale�m das constantes  na Lei  nº 8.666/93 no Decreto nº 7.892/2013,  deverão ser

observadas conforme elencadas no item 12 do Termo de Referência - Anexo I e na Cláusula Nona da Ata de Registro de Preços
a ser firmada conforme Minuta – Anexo X.

15. DA FORMA DE PAGAMENTO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO RECURSO
15.1. Do Pagamento
15.1.1.  O pagamento sera�  efetuado atrave�s de ordem banca� ria na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias

corridos apo� s  o  fornecimento  do objeto,  mediante  apresentaça! o  da  Nota Fiscal  devidamente  atestada  pelo  servidor
responsa� vel, desde que na!o haja fator impeditivo imputa� vel a)  Fornecedora, observadas as disposições contidas no item 7 do
Termo de Referência - Anexo I e na Cláusula Sexta da Ata de Registro de Preços a ser firmada conforme Minuta - Anexo X.

15.2. Da dotação e do Recurso
15.2.1.  As  despesas  decorrentes  da  aquisiça! o  do  objeto  correra! o  a)  conta  dos  recursos  orçamenta� rios  afetos  ao  ON rga! o

Gerenciador e aos ON rga! os na! o participantes, no que couber.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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16.  DA FORMA DE AQUISIÇÃO,  DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL E DA FISCALIZAÇÃO, DA
GARANTIA DO OBJETO

16.1. Os procedimentos a serem realizados quanto a)  forma de aquisiça!o, local de entrega, prazo, condiço! es de fornecimento e
de recebimento, condiço! es gerais e garantia do objeto, deverão atender às determinações constantes no item 6 do Termo de
Referência – Anexo I e na Cláusula Quarta da Ata de Registro de Preços a ser firmada conforme Minuta - Anexo X.

17.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES
17.1. Ao(s) Licitante(s) podera� (a! o) ser aplicada(s) a(s) sança!o(o! es), ale�m das responsabilidades por perdas e danos, devendo

observar rigorosamente as condiço! es estabelecidas neste Edital e sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7° da
Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, devendo ser observado o disposto no item 15 do Termo de
Referência – Anexo I e na Cláusula Décima Segunda da Minuta da ARP – Anexo X, os quais integram este Edital.

17.2.  A licitante  que  ensejar  o  retardamento  da  realizaça!o  do  certame,  na! o  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na
execuça!o do contrato, comportar-se de modo inidoA neo, fizer declaraça! o falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito
pre�vio da citaça!o e da ampla defesa, ficara�  impedido de licitar e contratar com a Administraça! o, pelo prazo de ate�  cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniça!o ou ate�  que seja promovida a reabilitaça! o perante a
pro� pria autoridade que aplicou a penalidade.

18. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
18.1.  Os preços  registrados,  durante  a  vigeAncia  da  ARP,  sera! o  fixos  e  irreajusta� veis,  exceto nas  hipo� teses  devidamente

comprovadas, podendo ser revistos em decorreAncia de eventual reduça! o dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados.

18.2.  Cabe ao ON rga! o Gerenciador promover as negociaço! es junto a) s  Detentoras/Fornecedoras,  observadas as disposiço! es
contidas na  alí�nea “d” do inciso II do    caput   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  ,  bem como observadas as  disposiço! es
contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013, devendo ser observado o disposto no item 16 do Termo de Referência –
Anexo I e na Cláusula Oitava da Minuta da ARP – Anexo X, os quais integram este Edital.

19. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP
19.1.  O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realizaça! o do Pregão Presencial nº

XXX/2021-SRP é a Secretaria Municipal de Educação.

20.  DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO NÃO PARTICIPANTE
20.1. Podera! o utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer ON rga! o ou entidade da Administraça! o no aAmbito municipal que

na! o tenha participado do certame, mediante pre�via consulta ao ON rga! o Gerenciador da ARP e anueAncia da(s) empresa(s)
beneficia� ria(s)/fornecedora(s),  desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,  as regras
contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013,  Decreto Municipal nº 738/2017, nas
normas municipais  e  demais  normas pertinentes  em vigor  com as  respectivas  atualizaço! es,  devendo  ser  observado  o
disposto no item 12 do Termo de Referência – Anexo I e na Cláusula Décima Primeira da Minuta da ARP – Anexo X, ambos
parte integrante deste Edital.

21.  DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DESTA LICITAÇÃO
21.1. A Autoridade Competente para determinar a contrataça! o podera�  revogar esta licitaça!o em face de raza! o de interesse

pu� blico,  derivada de fato superveniente  devidamente comprovado,  pertinente  e suficiente  para justificar  tal  conduta,
devendo anula� -la por ilegalidade, de ofí�cio ou por provocaça! o de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

21.2.   A anulaça! o do procedimento licitato� rio induz a)  da ARP e eventuais contratos firmados, devendo ser observado o
disposto nos Artigos 20 e 21 do Decreto Federal nº 7.892/2013, posteriores alteraço! es e demais normas pertinentes. 

21.3.  Os licitantes na! o tera! o  direito a)  indenizaça!o em decorreAncia da anulaça!o do procedimento licitato� rio,  ressalvado o
direito do contratado de boa-fe�  de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

21.4. No caso de desfazimento do processo licitato� rio, fica assegurado o contradito� rio e a ampla defesa.

22.  DA REPETIÇÃO DESTA LICITAÇÃO 
22.1.  Caso na! o haja vencedor ou na! o acudirem interessados, esta licitaça! o podera�  ser repetida, a crite� rio da Autoridade

Competente, salvo se, justificadamente, na!o puder ser repetida sem prejuí�zo para a Administraça! o.

22.2.  A repetiça! o que trata o item anterior podera� , conforme ConvenieAncia Administrativa, ser realizada dispensando-se a
aplicabilidade da exclusividade prevista nos art. 48, I da Lei nº 123/2006, com base no art. 49, III da mesma lei.

23. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
23.1.  As du� vidas na interpretaça! o deste Edital e Anexos, consultas ou pedidos de esclarecimentos porventura existentes

acerca  das  informaço! es  ali  contidas,  devera! o  ser  enviados  ao(a) )  Pregoeiro(a),  podendo  ser  feitos  via  e-mail:
cpl@gurupi.to.gov.br de forma expressa, clara, concisa e objetiva, constando no corpo do texto do e-mail a identificaça! o
completa da licitante e do representante que questiona as informaço! es ou solicita esclarecimentos, ate�  02(dois) dias u� teis
antes da data fixada para recebimento das propostas e realizaça! o do Prega! o.
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23.2.  Conforme  previsto  no  art.  12  do  Decreto  nº  3.555/2000,  qualquer  pessoa  podera�  solicitar  esclarecimentos,
provideAncias ou impugnar o ato convocato� rio do prega! o em ate�  02 (dois) dias u� teis antes da data fixada para recebimento
das propostas. 

23.3. Os pedidos de impugnaça! o devera! o ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, situada
na BR 242, KM 405, saí�da para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo AntoA nio, Gurupi –
TO, CEP: 77410-970. Fone: (63) 3301-4313, observando os seguintes crite� rios: 

a) Serem dirigidos ao(a) ) Pregoeiro(a) Oficial devidamente fundamentados e acompanhados da documentaça! o pertinente,
devidamente  autenticados (ato  constitutivo,  estatuto  ou contrato  social  com seus  termos  aditivos  ou  contrato  social
consolidado,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  ou  no  carto� rio  de  pessoas  jurí�dicas,  conforme  o  caso),  e
instruí�dos com o nu� mero do Prega! o e do Processo Administrativo; 

b) Estarem assinados por representante legal do licitante, com comprovaça!o da aptida! o do signata� rio que tem os poderes
para tal, hipo� tese em que devera�  ser anexado o instrumento procurato� rio.

23.4. A apresentaça! o de impugnaça! o contra o presente Edital sera�  processada e julgada na forma e nos prazos previstos no
art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93.

23.5. O(a) Pregoeiro(a), caso julgue procedente as alegaço! es constantes na solicitaça! o contra o Ato Convocato� rio e as acolha,
designara�  nova  data  para  a  realizaça!o  do  certame,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteraça! o  na! o  afetar  a
formulaça! o das propostas, sendo o Edital e/ou Anexo(s) Retificado(s) conforme a alteraça! o realizada.

23.6. As impugnaço! es protocoladas intempestivamente que na! o atenderem o item 20.3. deste Edital, na! o sera! o conhecidas.

23.7. Cabera�  ao(a) ) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelo setor ou pessoa responsa� vel pela elaboraça! o do Termo de RefereAncia e do
Edital, decidir sobre a impugnaça! o no prazo legal estabelecido.

23.8.  Dar-se-a�  conhecimento aos interessados da decisa! o dos esclarecimentos ou da impugnaça! o,  preferencialmente por
meio de publicaça! o no site www.gurupi.to.gov.br, podendo ser por interme�dio de e-mail ou outro meio, conforme o caso.

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1.  As licitantes  sa! o  responsa� veis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informaço! es  e  dos  documentos  apresentados em

qualquer fase da licitaça!o.

24.2.  As Declarações modelos previstas como Anexos deste Edital  devem ser apresentadas preferencialmente de
forma individualizada, ou seja, cada declaração impressa em vias separadas das demais, em papel timbrado ou
personalizado da empresa.

24.3. As normas disciplinadoras desta Licitaça!o sera! o interpretadas em favor da ampliaça! o da disputa, respeitada a igualdade
de oportunidade entre os licitantes e desde que na!o comprometam o interesse pu� blico, a finalidade e a segurança da
contrataça! o.

24.4. O desatendimento de exigeAncias formais na! o essenciais na! o importara�  no afastamento da Proponente, desde que seja
possí�vel a aferiça!o da sua qualificaça!o e a exata compreensa!o da sua proposta.

24.5.  Na! o  sera! o  aceitos  protocolos  referentes  a  solicitaço! es  feitas  a) s  repartiço! es  competentes  quanto  aos  documentos
mencionados neste Edital, nem co� pias ilegí�veis, mesmo autenticadas.

24.6.  Caso  excepcionalmente  seja  suspensa  ou  encerrada  a  sessa!o  antes  de  cumpridas  as  fases  preestabelecidas,  os
envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos representantes credenciados, ficara! o sob a
guarda do(a) Pregoeiro(a), sendo exibidos a) s licitantes na reabertura da sessa! o ou na nova sessa!o previamente designada
para prosseguimento dos trabalhos. 

24.6.1. Na ocorreAncia da hipo� tese prevista no item anterior, a auseAncia da licitante atrave�s de seu representante na sessa!o
seguinte implicara�  nas renu� ncias de: participar da fase de formulaça!o de lances verbais, direito de interpor recursos, ao
direito  de desempatar a licitaça!o,  se for Microempresa, Empresa de Pequeno Porte,  conforme o caso, sem prejuí�zo a)
aceitabilidade e classificaça! o das propostas escritas.  

24.7. Este  Prega! o  podera�  ter  a data  de abertura da sessa! o  pu� blica  transferida  por convenieAncia  da Administraça! o,  sem
prejuí�zo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 

24.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos excluir-se-a�  o dia do iní�cio e incluir-se-a�  o do
vencimento. So�  se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura.

24.9.  A(s) modificaça! o(o! es)  no presente Edital sera� (a! o) divulgada(s) pela mesma forma que se divulgou o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraça! o na! o afetar a formulaça! o
das propostas.
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24.10. Os casos omissos neste Edital sera! o resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), de acordo com o que reza a Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº
155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Municipal n° 738 de 01 de
agosto de 2017, Resoluça! o TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, observadas as alteraço! es e atualizaço! es posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

24.11. Outras informações poderão ser obtidas na sala da Diretoria de Licitações, instalada no Centro Administrativo
da Prefeitura,  BR-242,  KM 405 (saída para a  cidade de Peixe),  lote 4,  gleba 8,  4ª  etapa,  Bloco “H”,  parte do
loteamento Fazenda Santo Antônio,  Gurupi – TO CEP: 77.410-970, Caixa Postal: 410, através do telefone: (63)
3301-4308 ou pelo e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br.

25.  DOS ANEXOS DO EDITAL
25.1. Sa! o partes integrantes deste Instrumento Convocato� rio os Anexos:

ANEXO I           - TERMO DE REFEREY NCIA;
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO (Apresentação fora dos envelopes na fase do credenciamento);
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇAR O DE PLENO ATENDIMETO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇAR O (Apresentação fora dos

envelopes na fase do credenciamento);
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇAR O DE RESPONSABILIDADES (Apresentação fora dos envelopes na fase do credenciamento);
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇAR O DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Apresentação fora dos envelopes

na fase do credenciamento);
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAR O DE INEXISTEY NCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, 

SUSPENSAR O TEMPORAN RIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR (Apresentação dentro do envelope 02);
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇAR O EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 

DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. (Apresentação dentro do envelope 02);
ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇAR O DE INEXISTEY NCIA DE VINNCULO COM A ADMINISTRAÇAR O PUN BLICA 

 (Apresentação dentro do envelope 02 junto com os documentos de habilitação);
ANEXO IX MODELO DE APRESENTAÇAR O DE PROPOSTA (Apresentação dentro do envelope 01);
ANEXO X - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP;
ANEXO XI - COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL.

26. DO FORO
26.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi/TO, por mais privilegiado que outro seja, para serem dirimidas eventuais

du� vidas decorrentes desta Licitaça! o, na! o resolvidas na esfera Administrativa.

Gurupi-TO, aos 13 dias do meAs de setembro de 2021.

AMANDA PEREIRA COSTA
Secretária Municipal de Educação

Decreto nº 006/2021

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
            BR 242, KM 405, lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo AtoA nio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, telefone: (63) 3301-4359.              

  17
                                                             

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br


                                                                                                 ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPRESAS-ME

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

1. DEMANDANTE
Demandante: Município de Gurupi por interme
dio da Secretaria Municipal Educação.
Responsa
 vel: AMANDA PEREIRA COSTA
Telefone: (63) 3301-4360

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1.   A aquisiça� o  de materiais de higiene, cama, mesa e banho  torna-se fundamental e essencial para a continuidade das

atividades pedago
 gicas, e garantindo, assim, satisfaça�o dos usua
 rios.  A quantidade especificada visa atender a demanda
dos CEMEIS da Rede Municipal de Ensino, no decorrer dos 12 meses de validade da Ata de Registro de Preços, sendo
adquiridos  conforme  necessidade de compra.  A aquisiça�o  de materiais  de higiene,  cama,  mesa e  banho  objeto  deste
processo licitato
 rio sera� o utilizados pelos CEMEIS para suprir as possí
veis demandas desses materiais. Para tanto, se faz
necessa
 rio realizar a aquisiça� o destes itens, pois esta Secretaria Municipal de Educaça�o visa assegurar a manutença� o do
fornecimento dos itens para que todos os CEMEIS possam desenvolver suas atividades, sem prejuí
zos.

3. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A licitaça� o a ser realizada para a aquisiça� o do objeto sera
  processada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, crite
 rio de

julgamento TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, utilizando o Sistema de Registro de Preços.

3.1.1. O uso Sistema Registro de Preços utilizado para a presente aquisiça� o esta
  fundamentado no Decreto nº 7.892/2013,
Decreto  Municipal  nº  738/2017  e  posteriores  alteraço� es  e  atualizaço� es,  considerando  a  impossibilidade  de  definir
previamente a quantidade exata de materiais necessa
 rios para utilizaça�o nos fins ja
  mencionados.

3.2. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificaça� o de bens comuns, nos termos da Lei  nº 10.520/2002, do
Decreto nº 3.555/2000.

3.3. Este Termo de Refere8ncia foi elaborado em conformidade ao que determina o art. 14 da Lei nº 8.666/1993, bem como
atende aos preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002.

3.4. Os procedimentos, bem como os casos omissos, sera� o regidos pelas legislaço� es aplica
 veis, em especial pela Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
a  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  Lei  Complementar  147  de  07  de  agosto  de  2014,  Lei
Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Municipal
n° 738 de 01 de agosto de 2017, Resoluça� o TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alteraço� es e atualizaço� es posteriores introduzidas nos referidos diplomas
legais.

4. DO OBJETO
4.1. O presente Termo de Refere8ncia tem por objeto a realizaça� o de Prega� o Presencial, com registro de preços para futura,

eventual  e parcelada AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE  PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO de acordo com as
necessidades, quantidades, condiço� es e especificaço� es.

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO
5.1. Segue abaixo tabela dos materiais com suas especificaço� es e quantidades estimadas:

ITEM CÓD ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTDE
1. 49551 BABADOR  INFANTIL  IMPERMEA? VEL-MATERIAL  LEVE  E  IMPERMEA? VEL,

LAVA? VEL,  FECHO  DO  VELCRO,  AJUSTA? VEL.  COMPOSIÇAE O/MATERIAL:
100%  POLIE? STER.  DIMENSOE ES  APROXIMADAS:  25X35CM.  COM
ESTAMPAS COLORIDAS E INFANTIS.

UND 150

2. 49552 BABADOR INFANTIL IMPERMEA? VEL. -MATERIAL LEVE E IMPERMEA? VEL,
LAVA? VEL,  FECHO  DO  VELCRO,  AJUSTA? VEL.  COMPOSIÇAE O/MATERIAL:
100%  POLIE? STER.  DIMENSOE ES  APROXIMADAS:  22X26CM.  COM
ESTAMPAS COLORIDAS E INFANTIS.

UND 250
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3. 49557 TRAVESSEIRO INFANTIL PARA BEBEM -ANTI-SUFOCANTE,  ANTIALE? RGICO,
LAVA? VEL,  ESPUMA  100%  POLIURETANO,  PRODUTO  NAE O  PERECI?VEL.
DIMENSOE ES APROXIMADA DE 0,30X0,21. TECIDO 100% ALGODAE O.

UND 200

4. 49558 PUFF  INFANTIL  COLORIDO-ALTURA:  60  CM,  LARGURA:  60  CM,
PROFUNDIDADE: 60 CM, MATERIAL: COURO SINTE? TICO E IMPERMEA? VEL,
ENCHIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ISOPOR RECARREGA? VEL. DEVERA?
POSSUIR  ZI?PER  REFORÇADO  PARA  O  REABASTECIMENTO  DE  ISOPOR,
FORRO DUPLO E COSTURA TRIPLA COM LINHA DE NYLON.

UND 300

5. 49559 FRALDA DESCARTA? VEL TAMANHO EG-DE 12 A 15 KG, COM BARREIRAS
SUPERIMPERMEA? VEIS  PARA  MAIOR  PROTEÇAE O  DE  ANTIVAZAMENTOS,
GEL SUPER ABSORVENTE: ABSORVE O XIXI E O DEIXA LONGE DA PELE DO
BEBEM ,  AJUSTE  NA  CINTURA  QUE  PERMITE  CHECAR  E  AJUSTAR  AS
FRALDAS SEMPRE QUE PRECISAR, SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU
PERDER  A  COLA.  COMPOSIÇAE O/MATERIAL:  FILME  DE  POLIETILENO,
POLPA DE CELULOSE,  POLI?MERO SUPERABSORVENTE,  NAE O TECIDO DE
POLIPROPILENO,  NAE O  TECIDO  DE  FIBRAS  BICOMPONENTES  E  FIBRAS
POLIE? STER, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLA? STICO, FIOS DE
ELA? STICO, FITAS ADESIVAS. COMPONENTES ATO? XICOS NAE O PROPENSO A
CAUSAR  IRRITAÇAE O  NA  PELE.  ACONDICIONADAS  EM  PACOTES  DE  24
UNIDADES,  TRAZENDO  OS  DADOS  DE  IDENTIFICAÇAE O,  PROCEDEM NCIA,
NU? MERO  DE  LOTE,  DATA  DE  FABRICAÇAE O,  PRAZO  DE  VALIDADE  E
NU? MERO DE REGISTRO NO MS, O PRAZO DE VALIDADE MI?NIMO DE 12.

PCT 350

6. 49639 FRALDA DESCARTA? VEL TAMANHO G, DE 9 A 12 KG, PACOTE-AJUSTE NA
CINTURA QUE PERMITE CHECAR E AJUSTAR AS FRALDAS SEMPRE QUE
PRECISAR,  SEM  CORRER  O  RISCO  DE  RASGAR  OU  PERDER  A  COLA.
COMPOSIÇAE O/MATERIAL: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE,
POLI?MERO SUPERABSORVENTE,  NAE O TECIDO DE POLIPROPILENO, NAE O
TECIDO DE FIBRAS BICOMPONENTES E FIBRAS POLIE? STER, ALOE VERA,
VITAMINA  E,  ADESIVO  TERMOPLA? STICO,  FIOS  DE  ELA? STICO,  FITAS
ADESIVAS.  COMPONENTES  ATO? XICOS  NAE O  PROPENSO  A  CAUSAR
IRRITAÇAE O NA PELE. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 28 UNIDADES,
TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAE O,  PROCEDEM NCIA,  NU? MERO DE
LOTE,  DATA  DE  FABRICAÇAE O,  PRAZO  DE  VALIDADE  E  NU? MERO  DE
REGISTRO  NO  MS,  O  PRAZO  DE  VALIDADE  MI?NIMO  DE  12  MESES,  A
PARTIR DA DATA ENTREGA.

PCT 400

7. 49628 FRALDA  DESCARTA? VEL  TAMANHO  M-DE  5  A  9  KG,  COM  BARREIRAS
SUPERIMPERMEA? VEIS  PARA  MAIOR  PROTEÇAE O  DE  ANTIVAZAMENTOS,
GEL SUPER ABSORVENTE: ABSORVE O XIXI E O DEIXA LONGE DA PELE DO
BEBEM ,  AJUSTE  NA  CINTURA  QUE  PERMITE  CHECAR  E  AJUSTAR  AS
FRALDAS SEMPRE QUE PRECISAR, SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU
PERDER  A  COLA.  COMPOSIÇAE O/MATERIAL:  FILME  DE  POLIETILENO,
POLPA DE CELULOSE,  POLI?MERO SUPERABSORVENTE,  NAE O TECIDO DE
POLIPROPILENO,  NAE O  TECIDO  DE  FIBRAS  BICOMPONENTES  E  FIBRAS
POLIE? STER, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLA? STICO, FIOS DE
ELA? STICO, FITAS ADESIVAS. COMPONENTES ATO? XICOS NAE O PROPENSO A
CAUSAR  IRRITAÇAE O  NA  PELE.  ACONDICIONADAS  EM  PACOTES  DE  32
UNIDADES,  TRAZENDO  OS  DADOS  DE  IDENTIFICAÇAE O,  PROCEDEM NCIA,
NU? MERO  DE  LOTE,  DATA  DE  FABRICAÇAE O,  PRAZO  DE  VALIDADE  E
NU? MERO DE REGISTRO NO MS, O PRAZO DE VALIDADE MI?NIMO DE 12
MESES, A PARTIR DA DATA ENTREGA.

PCT 400

8. 49629 HASTES  FLEXI?VEIS  DE  POLIPROPILENO-COM  PONTAS  DE  ALGODAE O
HIGIEM NICO  ANTI-GERMES.  PRODUTO  COM  VALIDADE  INDICADA  NA
EMBALAGEM CONFORME FABRICAÇAE O. CAIXA COM 75 UNIDADES.

CX 400

9. 49630 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO-TAMANHO P, TALCADA (COM PO? ),
TRANSPARENTE, LUBRIFICADA COM PO?  BIOABSORVI?VEL, PRODUTO NAE O
ESTE? RIL,  FABRICADA EM PVC,  CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).
INFORMAÇOE ES  SOBRE  PROCEDEM NCIA  E  VALIDADE  IMPRESSAS  NA
EMBALAGEM.  APROVADA  PELO  MINISTE? RIO  DA  SAU? DE.  APROVADAS
PELO  MINISTE? RIO  DO  TRABALHO.  GARANTIA  CONTRA  DEFEITOS  DE
FABRICAÇAE O OU MATERIAIS.

CX 300

10. 49631 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MTALCADA (COM PO? ),
TRANSPARENTE, LUBRIFICADA COM PO?  BIOABSORVI?VEL, PRODUTO NAE O
ESTE? RIL,  FABRICADA EM PVC,  CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).
INFORMAÇOE ES  SOBRE  PROCEDEM NCIA  E  VALIDADE  IMPRESSAS  NA
EMBALAGEM.  APROVADA  PELO  MINISTE? RIO  DA  SAU? DE.  APROVADAS
PELO  MINISTE? RIO  DO  TRABALHO.  GARANTIA  CONTRA  DEFEITOS  DE
FABRICAÇAE O OU MATERIAIS.

CX 300
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11. 49632 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GTALCADA (COM PO? ),
TRANSPARENTE, LUBRIFICADA COM PO?  BIOABSORVI?VEL, PRODUTO NAE O
ESTE? RIL,  FABRICADA EM PVC,  CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).
INFORMAÇOE ES  SOBRE  PROCEDEM NCIA  E  VALIDADE  IMPRESSAS  NA
EMBALAGEM.  APROVADA  PELO  MINISTE? RIO  DA  SAU? DE.  APROVADAS
PELO  MINISTE? RIO  DO  TRABALHO.  GARANTIA  CONTRA  DEFEITOS  DE
FABRICAÇAE O OU MATERIAIS.

CX 300

12. 49553 KIT  PARA  BERÇO-,  PADRAE O  AMERICANO  E  TAMBE? M  PARA  BERÇOS
PADRAE O  NORMAL,  CONTE? M  03  PEÇAS:  01  LENÇOL  90  X  150CM,  01
LENÇOL  COM  ELA? STICO  90  X  150CM,01  -  FRONHA  30  X  40CM,  100%
ALGODAE O.

KIT 300

13. 49556 TOALHA  DE  BANHO  INFANTIL-FIO  PENTEADO  100%  ALGODAE O,
TAMANHO 70X140CM.

UND 100

14. 49555 LENÇOL SEM ELA? STICO-EM TECIDO MISTO, COM 67% DE ALGODAE O E 33%
POLIE? STER, NA COR VERDE CLARO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, OS
CANTOS COM ELA? STICO PARA ADEREM NCIA AO COLCHONETE; PARA USO
EM COLCHONETE COM MEDIDAS 185 CM DE COMPRIMENTO X 1.00 M DE
LARGURA E 10 CM DE ESPESSURA.

UND 200

15. 55185 LENÇO? IS PARA COLCHAE O DE BERÇO 1,30 X 0,60 X 9 CM. UND 1.000
16. 55186 LENÇO? IS PARA COLCHAE O DE BERÇO 1,15 X 0,60 X 12 CM. UND 1.000
17. 40006 COLCHONETE  PARA  TROCADOR:  COMPRIMENTO:  100CM;  LARGURA:

65CM; ESPESSURA: 05CM-DESCRIÇAE O: · COLCHONETE PARA TROCADOR
DE  CRECHE,  DE  ESPUMA  FLEXI?VEL  DE  POLIURETANO.  DIMENSOE ES:  ·
COMPRIMENTO:  100CM;  ·  LARGURA:  65CM;  ·  ESPESSURA:  05CM.  ·
TOLERAM NCIAS  DO  PRODUTO  ACABADO  COM  BASE  NAS  DIMENSOE ES
DECLARADAS  NA  ETIQUETA,  DE  +OU1,5CM  PARA  LARGURA  E
COMPRIMENTO E -0,5CM/+1,5CM PARA A ALTURA. CARACTERI?STICAS: ·
REVESTIMENTO  EM  MATERIAL  TEM XTIL  PLASTIFICADO,  ATO? XICO,  REF.
CORINO,  NA  COR  AZUL  REAL,  IMPERMEA? VEL,  COM  ACABAMENTO  EM
COSTURA  SIMPLES  E  ACABAMENTO  EM  CADARÇO  IMPERMEA? VEL;  ·
ESPUMA  COM DENSIDADE  NOMINAL  KG/M³:  D-20.  NORMA  ABNT NBR
8537. (CONFORME MANUAL DESCRITIVO FNDE).

UND 100

18. 40005 COLCHONETE PARA REPOUSO, COMPRIMENTO: 185CM; LARGURA: 70 CM;
ESPESSURA:  05CM-DESCRIÇAE O:  COLCHONETE  DE  LAM MINA  DE  ESPUMA
FLEXI?VEL  DE  POLIURETANO  PARA  USO  INFANTIL,  CERTIFICADO  PELO
INMETRO  E  EM  CONFORMIDADE  COM  A  NORMA  ABNT  NBR  13579-1;
DIMENSOE ES: · COMPRIMENTO: 185CM; LARGURA: 70 CM; · ESPESSURA:
05CM.  CARACTERI?STICAS:·  REVESTIMENTO  EM  MATERIAL  TEM XTIL
PLASTIFICADO,  ATO? XICO,  REF.  CORINO,  NA  COR  AZUL  REAL,
IMPERMEA? VEL,  COM  ACABAMENTO  EM  COSTURA  SIMPLES  E
ACABAMENTO; EM CADARÇO IMPERMEA? VEL; · ESPUMA COM DENSIDADE
NOMINAL KG/M³: D-20. NORMA ABNT NBR 8537. (CONFORME MANUAL
DESCRITIVO - FNDE).

UND 50

19. 55187 FRONHA TRAVESSEIRO INFANTIL PARA BEBEM . DIMENSOE ES APROXIMADA
DE 0,30 X 0,21.-TECIDO 100% ALGODAE O.

UND 200

20. 13101 LENÇOL COM ELA? STICO, TECIDO MISTO, 67% ALGODAE O, 33-LENÇOL COM
ELA? STICO,  TECIDO  MISTO,  67%  ALGODAE O,  33%  POLIE? STER,
ACABAMENTO  NAS  BORDAS.  LENÇOL  PARA  COLCHONETE  (COMP.  X
LARG. X ALT.) 185 X 65 X 5 CM.

UND 1.000,00

 6.  DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL E DA FISCALIZAÇÃO, DA
GARANTIA DO OBJETO

6.1. Da Forma de Aquisição do objeto
6.1.1. O  objeto  sera
  solicitado  de  forma  parcelada  conforme  a  necessidade  da  Secretaria,  mediante  a  emissa� o  de

requisiça� o/solicitaça� o e da nota de empenho devidamente assinada. 

6.1.2. Os estimativos relacionados na� o geram qualquer tipo de obrigaça� o a Secretaria, podendo o Municí
pio promover a
aquisiça� o de acordo com suas necessidades, obedecendo aU  legislaça� o pertinente.

6.2. Do prazo de entrega do objeto
6.2.1.  O material  solicitado  deverá ser  entregue no prazo máximo de até  10 (dez)  dias úteis,  contados a  partir do

recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho, podendo este prazo, ser prorrogado, desde que analisadas e aceitas
as razo� es do pedido de prorrogaça� o pela Secretaria, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao material requisitado
e entregue, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.
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6.3. Das condições de recebimento do objeto
6.3.1. Entregar o material acondicionado adequadamente, em invo
 lucro lacrado, embalagem original, intacta, contendo todas

as informaço� es necessa
 rias e obrigato
 rias sobre fabricaça� o, especificaço� es te
 cnicas e afins, de forma a permitir completa
segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as
especificaço� es te
 cnicas.

6.3.2. O  objeto  devera
  atender  aU s  exige8ncias  de  qualidade,  observados  os  padro� es  e  normas  baixadas  pelos  o
 rga� os
competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente, principalmente
para as prescriço� es do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Co
 digo de Defesa do Consumidor).

6.3.3. O objeto sera
  dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei nº 8.666/93 sendo:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificaça� o da conformidade com as especificaço� es constantes do
Edital e da proposta apresentada;

b) Definitivamente,  apo
 s  a  verificaça� o  da  conformidade  com  as  especificaço� es  constantes  do  Edital,  seus  anexos  e  da
proposta,  e sua consequente aceitaça�o,  que se dara
  em até 05 (Cinco) dias corridos apo
 s o recebimento proviso
 rio
realizada pelo servidor competente designado pela Secretaria.

6.3.4. Constatadas irregularidades no objeto fornecido, a Secretaria podera
 : 

a) Se disser respeito  aU  especificaça�o  e/ou qualidade do material  fornecido,  rejeita
 -lo,  determinando sua substituiça�o  ou
rescindindo a contrataça� o, sem prejuí
zo das penalidades cabí
veis; 

b) Na hipo
 tese de substituiça� o, a Fornecedora devera
  faze8 -la em conformidade o especificado no prazo de até 05 (Cinco)
dias corridos, contados apo
 s o recebimento proviso
 rio.

6.3.5. Independentemente da aceitaça�o, a Fornecedora devera
  garantir a qualidade do objeto fornecido, obrigando-se a repor
e/ou corrigir os defeitos, falhas, irregularidades, e se necessa
 rio substituir, aU s suas expensas o que forem entregues em
desacordo ao apresentado na proposta e exigido no Termo de Refere8ncia. 

6.3.6.  Quaisquer exige8ncias da Fiscalizaça�o, inerentes ao fornecimento do objeto, devera� o ser prontamente  atendidas pela
Fornecedora sem o8 nus para a Secretaria.

6.3.7. A  Secretaria  se  reserva  no  direito  de  rejeitar  no  todo  ou  em  parte  o  material  se  estiver  em  desacordo  com  as
especificaço� es e condiço� es contratuais, bem como aquele que na� o esteja dentro do padra�o de qualidade e/ou apresente
irregularidades.

6.4. Do local de entrega do objeto e servidor responsável pelo seu recebimento
6.4.1. O  objeto  solicitado  pela  Secretaria devera
  ser  entregue  no  endereço,  dia  e  hora
 rio  especificados,  com  o

acompanhamento do respectivo servidor a seguir indicado, o qual fica responsa
 vel pelo recebimento e fiscalizaça� o do
objeto entregue, bem como pelo  atesto aU s  respectivas notas fiscais,  devendo ser obedecidas aU  forma, especificaço� es e
condiço� es estipuladas.

6.4.2. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificara
  a qualidade e especificaça�o dos materiais fornecidos em consona8 ncia
com a proposta ofertada, realizara
  a confere8ncia do Documento Fiscal e atestara
  o recebimento em seu verso.

6.4.3. Fica estabelecido que a entrega do objeto deva ocorrer por parte da Fornecedora, aU s suas expensas, no Almoxarifado
da Secretaria de Educação, situada na BR 242, KM 405, saí
da para a cidade de Peixe, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa,
parte do loteamento da Faz. Santo Anto8 nio, Gurupi – TO, CEP: 77410-970. Telefone: (63) 3301-4359,  ou em outro local
indicado dentro do perí
metro urbano deste municí
pio, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 aU s 12h00 ou das 14h00
aUs 18h00.

6.4.4.  Para recebimento do objeto e atesto das notas fiscais fica como responsa
 vel a  Sra.  Denilza Carvalho Alexandre,
Diretora  de  Apoio  as  Escolas  e  aos  Estudantes,  telefone:  (63)  3301-4359 e-mail:
alimentacao@semeg.gurupi.to.gov.br.

6.5. DA GARANTIA DO OBJETO
6.5.1. Todos os itens devera� o oferecer garantia mí
nima de acordo com o Co
 digo de Defesa do Consumidor, ou, em caso de

garantia superior oferecida pela fornecedora, prevalecera
  sempre a maior. 

6.5.1.1. Dentro do prazo de garantia a Fornecedora devera
  trocar/substituir, reparar/corrigir,  aU s suas expensas, o objeto
adquirido  caso  se  verifiquem  ví
cios,  defeitos  ou  incorreço� es  no  prazo  até  05  (Cinco)  dias corridos,  contados  da
notificaça�o por escrito, mantida o preço inicialmente registrado para o objeto caso venha a ser recusado.

6.5.2. A  garantia  de  fa
 brica  se  destina  a  remover  os  defeitos  de  fabricaça� o  apresentados  ou  desgaste  prematuro,
compreendendo substituiço� es de peças, ajustes, reparos e todas as correço� es necessa
 rias. Caso na� o seja apta a sanar os
defeitos apresentados, o objeto devera
  ser substituí
do por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperí
cia
e mau uso pelos servidores da Secretaria. 
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7. DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento sera
  efetuado atrave
s de ordem banca
 ria na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias apo
 s o

fornecimento do objeto, mediante apresentaça�o da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsa
 vel, desde que
na� o haja fator impeditivo imputa
 vel aU  Fornecedora.

7.2. O pagamento sera
  efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual sera
  emitida a Nota Fiscal que devera
  ser o mesmo cadastro
habilitado na licitaça� o.

8.3.  A Fornecedora devera
  emitir Fatura/Nota Fiscal eletro8 nica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo
constar na mesma as informaço� es banca
 rias tais como, o nu
 mero de sua conta, o nome do Banco e respectiva Age8ncia.

7.4.  A Nota Fiscal/Fatura  emitida pela  Fornecedora devera
  conter,  em local  de fa
 cil  visualizaça� o,  a  indicaça� o  do Nº  do
Processo Licitato
 rio, Nº do Prega� o, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o tra8 mite
de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberaça� o do documento fiscal para pagamento.

7.5.  A Nota Fiscal devera
  ser conferida e atestada por servidor/responsa
 vel competente da Administraça�o, e devera
  estar
acompanhada da(s) Requisiça�o(o� es)/solicitaça� o(o� es) de compras emitida pelo respectivo O? rga� o Requisitante responsa
 vel
pelo pedido, devidamente assinada por servidor pu
 blico municipal identificado e autorizado para tal.

7.6.  E?  condiça�o para o pagamento a apresentaça� o de prova de regularidade de De
bitos Relativos aos Tributos Federais e aU
Dí
vida Ativa da Unia� o; De
bitos Estaduais; De
bito Municipal; Prova de regularidade relativa aU  Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certida� o Negativa de De
bitos Trabalhistas – CNDT.

7.7. Nenhum pagamento sera
  efetuado aU  licitante vencedora enquanto pendente de liquidaça� o, qualquer obrigaça� o financeira
que lhe for imposta,  em virtude de penalidade ou inadimple8ncia,  que podera
  ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acre
 scimos de qualquer natureza.

8. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA SUA PUBLICIDADE
8.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada tera
  validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicaça� o de seu

extrato, sendo vedada sua prorrogaça� o conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15
da Lei nº 8.666, de 1993.

8.2. A Ata de Registro de Preços tera
  seu extrato publicado no Dia
 rio Oficial do Municí
pio de Gurupi– DOMG, Dia
 rio Oficial do
Estado do Tocantins-DOE e Dia
 rio Oficial da Unia� o- DOU a sua í
ntegra, apo
 s assinada e homologada, sera
  disponibilizada
no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua validade.

9. DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO E DO CONTRATO 
9.1. Apo
 s a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contrataça� o com os fornecedores

registrados  sera
  formalizada  pelo  O? rga� o  interessado  por  interme
dio  de  instrumento  contratual,  emissa�o  de  nota  de
empenho de despesas, autorizaça� o de compra ou outro instrumento ha
 bil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93.

9.1.1. Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4o do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, podera
  ser dispensado o Termo de
Contrato, sendo o mesmo substituí
do por Notas de Empenho. 

9.2. O(s) contrato(s) decorrente(s) do registro de Preços devera
  ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de
Preços.

9.3. O(s) contrato(s)a ser firmado(s) em decorre8ncia da ARP oriunda desta licitaça� o podera
  ser rescindido a qualquer tempo
independente de notificaça� o ou interpelaço� es judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78,
na forma do art. 79 da Lei 8.666/93.

10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP 
10.1.  A fiscalizaça�o  e acompanhamento da execuça� o da ARP sera
  efetuada  pela servidora  Denilza Carvalho Alexandre,

contato (63) 3301-4359, e-mail: alimentação@gurupi.to.gov.br, e, no impedimento deste, Dennis Pinheiro Ribeiro,
ambos lotados na Secretaria Municipal de Educação, observando-se no que couber ao fiscal, aU s obrigaço� es elencadas
no Termo de Refere8ncia atribuí
das a Secretaria, bem como as disposiço� es do art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e as contidas no
Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto.

10.2.  Quaisquer exige8ncias da Fiscalizaça�o, inerentes ao fornecimento do objeto, devera� o ser prontamente  atendidas pela
Fornecedora sem o8 nus para a Secretaria.

10.3.  A atuaça�o ou eventual omissa�o da Fiscalizaça� o durante a execuça�o da ARP, na� o podera
  ser invocada para eximir a
Fornecedora da responsabilidade na entrega do material em bom estado e em uso adequado pela Secretaria.

10.4. Todos os atos e instituiço� es emanados ou emitidos pela fiscalizaça�o sera� o considerados como se fossem praticados pela
Secretaria. 
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10.5. A Fiscalizaça�o exercida por interesse da Secretaria na� o exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora, durante a
vige8ncia da ARP, por danos causados diretamente aU  Administraça� o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por
qualquer irregularidade, e na sua ocorre8ncia, na�o implica corresponsabilidade do Poder Pu
 blico ou de seus servidores
conforme art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

10.6. A comunicaça� o  entre a Fiscalizaça� o e a Detentora/Fornecedora sera
  realizada atrave
s  de corresponde8ncia oficial  e
anotaço� es ou registros acerca da aquisiça� o do objeto.

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Ale
m das obrigaço� es resultantes da observa8 ncia da Lei nº 8.666/93 sa� o obrigaço� es das partes:

11.1. Do(s) Fornecedor(es) Beneficiário(s) da ARP:
a) Fornecer o objeto na quantidade (total  ou fracionada),  qualidade, local,  prazo e condiço� es estipulados, bem como, na

proposta  apresentada  em  sessa�o,  e  valor  adjudicado  e  homologado,  em  perfeitas  condiço� es  de  utilizaça� o,  sendo
observadas  as  exige8ncias  e  informaço� es  do  servidor  municipal  designado,  sem  nenhum  custo  oneroso  para  esta
Administraça� o em relaça�o ao fornecimento do objeto;

b) Assegurar o fornecimento do objeto licitado devidamente instalados, quando for o caso, no prazo estipulado;
c) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega,

instalaça� o,  encargos  sociais,  tributos,  impostos,  taxas,  seguros  e  encargos  sociais  e  trabalhistas,  e  quaisquer  outros
encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;

d) Arcar com qualquer prejuí
zo causado ao material em decorre8ncia de seu transporte;
e) Garantir o serviço de assiste8ncia te
 cnica pelo prazo de garantia estipulado neste Termo de Refere8ncia, ou maior.
f) Trocar, reparar/corrigir, no  prazo de até 05 (Cinco) dias corridos, aU s suas expensas os materiais caso venham a ser

recusados no ato de recebimento, sendo que este ato na� o importara
  sua aceitaça�o,  independentemente da aplicaça�o das
sanço� es cabí
veis, bem como se forem verificados ví
cios, defeitos ou incorreço� es resultantes de fabricaça� o ou fornecimento
do objeto;

g) Substituir, no prazo ja
  estipulado, qualquer material que na� o esteja dentro do padra� o de qualidade, em bom estado de
conservaça�o,  estocagem  e  armazenamento,  que  apresentem  defeitos  ou  na� o  esteja  em  conformidade  com  as
especificaço� es e/ou na nota de empenho;

h) Manter todas as condiço� es de habilitaça� o exigidas no Instrumento Convocato
 rio do certame;
i) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorre8ncia de fato  superveniente,  decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido;
j) Indenizar  todo  e  qualquer  dano  e  prejuí
zo  pessoal  ou  material  que  possa  advir,  direta  ou  indiretamente  causado  a

Secretaria  ou  a  terceiros,  resultantes  de  aça�o  ou  omissa� o  culposa ou  dolosa  de  quaisquer  de  seus  empregados  ou
propostos;

k) Comunicar imediatamente e por escrito aU  Administraça� o, atrave
s da Fiscalizaça�o, qualquer anormalidade verificada, para
que sejam adotadas as provide8ncias de regularizaça� o necessa
 rias;

l) Atender com prontida� o aU s reclamaço� es por parte do recebedor do objeto;
m)Comunicar a Secretaria da modificaça� o em seu endereço ou informaço� es de contato, sob pena de se considerar inteirada

eventuais notificaço� es realizadas no endereço constante na ARP;
n) Comunicar ao  servidor  responsa
 vel  pelo  acompanhamento  e  fiscalizaça� o  da  ARP,  por  escrito  e  ta� o  logo  constatado,

qualquer problema ou a impossibilidade de execuça� o de qualquer obrigaça� o contratual,  para adoça� o das provide8ncias
cabí
veis e necessa
 rias;

o) Consultar e certificar-se com antecede8ncia junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material
especificado, na� o cabendo, portanto, a alegaça� o de atraso do fornecimento devido ao na� o cumprimento da entrega por
parte do fornecedor;

p) Optar pela aceitaça� o ou na� o do fornecimento decorrente de processo de Adesa� o aU  Ata de Registro de Preços, a ser firmada,
desde que na� o prejudique as obrigaço� es presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com a Secretaria, observadas
as condiço� es nela estabelecidas.

11.2. Do Órgão Gerenciador da ARP
a) Cabera
  a pra
 tica de todos os atos de controle e administraça�o deste Registro de Preços;
b) Providenciar a assinatura e a publicaça� o da ARP;
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execuça� o;
d) Arcar com as despesas de publicaça� o do extrato da ARP;
e) Emitir requisiça� o/solicitaça�o do objeto solicitado para entrega;
f) Receber proviso
 ria e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue;
g) Atestar, atrave
s de servidor responsa
 vel, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora;
h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da

ARP;
i) Aplicar as sanço� es administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
j) Notificar  aU  Fornecedora/Detentora  da  retirada  da  Nota  de  Empenho  ou  outro  documento  ha
 bil  para  formalizaça� o

contratual dos quantitativos solicitados aU  medida que for necessa
 rio;
k) Acompanhar a evoluça�o dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os registrados na

ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado
para comprovaça�o da vantajosidade da ARP;
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l) Conduzir eventuais procedimentos administrativos  de renegociaça� o  de preços registrados,  para fins  de adequaça� o  as
novas condiço� es de mercado, e de aplicaça�o de penalidades;

m)Observar o cumprimento das condiço� es de habilitaça� o e qualificaça� o exigidas na licitaça� o;
n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contradito
 rio, as penalidades decorrentes de infraço� es no procedimento licitato
 rio;
o) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contradito
 rio, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de

Registro de Preços ou do descumprimento das obrigaço� es contratuais, em relaça� o aU s suas pro
 prias contrataço� es;
p) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecede8ncia, sobre multas, penalidades e quaisquer de
bitos de sua

responsabilidade;
q)  Cumprir  todos  os  compromissos  financeiros  assumidos  com  a  Fornecedora/Detentora  da  ARP  desde  que  na� o  haja

impedimento legal para o ato;
r) Autorizar ou na� o a adesa� o de O? rga� os na� o Participantes da ARP e consequentemente a aquisiça� o ou contrataça� o observado

o prazo de vige8ncia da ARP;
s) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificaça� o) quanto ao interesse em  fornecer o

material a o
 rga� o(s) na� o participante(s) que externem a intença� o de utilizar a ARP;

11.2.1. Quando  o  preço  de  mercado  se  tornar  superior  aos  preços  registrados  e  o  fornecedor  na� o  puder  cumprir  o
compromisso assumido, a Secretaria podera
 :

a) Liberar  ao  fornecedor  do  compromisso  assumido,  mediante  comunicaça� o  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem
aplicaça� o da penalidade se confirmada aU  veracidade dos motivos e comprovaça� o apresentados pelo fornecedor na� o puder
cumprir o compromisso; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaça� o.

11.3. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s)
a) Consultar o O? rga� o Gerenciador da ARP para manifestaça� o sobre a possibilidade de adesa� o quando desejarem fazer uso da

Ata de Registro de Preços;
b)  Responsabilizar-se pela realizaça�o e arcar com as despesas de publicaça� o do Termo de Adesa� o da ARP;
c) Identificar  o  objeto  e  o  quantitativo  que  tem  interesse  em  fazer  adesa� o,  não  excedendo  a  cem  por  cento dos

quantitativos totais dos itens registrados na ARP, para o O? rga� o Gerenciador;
d) Efetivar a aquisiça� o ou contrataça� o solicitada em ate
  90 (noventa) dias, apo
 s a autorizaça� o do O? rga� o Gerenciador, dentro

do prazo de vige8ncia da ARP;
e) Responsabilizar-se  por  atos  relativos  aU  cobrança  do  cumprimento  pelo  Fornecedor  das  obrigaço� es  contratualmente

assumidas  e  a  aplicaça�o,  observada  a  ampla  defesa  e  o  contradito
 rio, de  eventuais  penalidades  decorrentes  do
descumprimento de cla
 usulas contratuais,  em relaça� o  aU s  suas pro
 prias contrataço� es,  informando as ocorrências ao
Órgão Gerenciador;

f) Observar o cumprimento das condiço� es de habilitaça� o e qualificaça� o exigidas na licitaça� o;
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da

ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer de
bitos de sua responsabilidade;
h) Prestar aU  Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessa
 rios aU  execuça� o da Ata de Registro de Preços;
i) Emitir requisiça� o/solicitaça� o do objeto solicitado para entrega;
j) Informar  a  Fornecedora/Detentora  da  retirada  da  Nota  de  Empenho  ou  outro  documento  ha
 bil  para  formalizaça�o

contratual dos quantitativos solicitados aU  medida que for necessa
 rio;
k) Cumprir  todos  os  compromissos  financeiros  assumidos  com  a  Fornecedora/Detentora  da  ARP  desde  que  na� o  haja

impedimento legal para o ato.

12. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
12.1 Podera� o utilizar-se da Ata de Registro de Preço a ser firmada qualquer O? rga� o ou entidade da Administraça� o no a8 mbito

municipal que na� o tenha participado do certame, mediante pre
via consulta ao O? rga� o Gerenciador da ARP e anue8ncia da(s)
empresa(s) beneficia
 ria(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 738/2017,
nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizaço� es.

12.2. Os o
 rga� os e entidades que na� o participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de
Preços, devera� o consultar o O? rga� o Gerenciador da ARP para manifestaça� o sobre a possibilidade de adesa� o. 

12.3. Podera
 (a� o) a(s) empresa(s) beneficia
 ria(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condiço� es nela
estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  dos  materiais  decorrentes  de  adesão ,  desde  que  na� o  prejudique  as
obrigaço� es presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o O? rga� o Gerenciador e O? rga� os Participantes.

12.4. As aquisiço� es ou contrataço� es adicionais a serem realizadas pelo(s) O? rga� o(s) na� o participante(s), na�o podera� o exceder,
por o
 rga� o ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela  subitem 5.1, deste Termo de
Refere8ncia e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o O? rga� o Gerenciador e O? rga� os Participantes. 

12.5. O quantitativo decorrente das adeso� es aU  Ata de Registro de Preços na� o podera
  exceder, na totalidade, ao quí
ntuplo do
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o O? rga� o  Gerenciador e O? rga� os Participantes,
independentemente do nu
 mero de O? rga� os Na� o Participantes que aderirem.
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12.6. Compete  ao  O? rga� o  Na� o  Participante  os  atos  relativos  aU  cobrança  do  cumprimento  pelo(s)  fornecedor  (es)  das
obrigaço� es  assumidas  na  ARP  e  a  aplicaça� o,  observada  a  ampla  defesa  e  o  contradito
 rio,  de  eventuais  penalidades
decorrentes  do  descumprimento  de  cla
 usulas  da  ARP,  em  relaça� o  aU s  suas  pro
 prias  contrataço� es,  informando  as
ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:
13.1.  As  despesas  decorrentes  da  aquisiça� o  do  objeto  correra� o  aU  conta  dos  recursos  orçamenta
 rios  afetos  ao  O? rga� o

Gerenciador e aos O? rga� os na� o participantes, no que couber.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES
14.1. Ao(s) Licitante(s) podera
 (a� o) ser aplicada(s) a(s) sança� o(o� es) adiante, ale
m das responsabilidades por perdas e danos,

devendo observar rigorosamente as condiço� es estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanço� es constantes no artigo 7°
da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto: 

I  -  Advertência:  A  sança�o  de  Adverte8ncia  consiste  na  comunicaça� o  formal  ao  fornecedor,  advertindo-lhe  sobre  o
descumprimento de obrigaça� o legal assumida, notificando que, em caso de reincide8ncia, sança�o mais elevada podera
  ser
aplicada. Sua aplicaça�o se dara
  nos casos seguintes:

a) Desiste8ncia parcial da proposta, devidamente justificada; 
b) Cotaça�o erro8 nea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 
c) Por atraso injustificado na execuça� o  da ARP,  inferior  a  30 (trinta)  dias,  que na� o  importem em prejuí
zo  financeiro  aU

Administraça� o;
d) Demais casos faltosos que na� o importem em prejuí
zo financeiro aU  Administraça� o.

II - Multas: As multas a que alude este inciso na� o impede que a Administraça� o aplique as outras sanço� es previstas em lei.  Sua
aplicaça� o se dara
  nos seguintes casos:

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execuça�o da ARP, por prazo na� o superior a 30 (trinta) dias, a partir dos
quais sera
  considerado descumprimento parcial da obrigaça� o: 0,3% (tre8 s de
 cimos por cento) por dia de atraso sobre o
valor total ARP/Contratado; 

b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execuça� o do ARP, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze
por cento) sobre a parcela contratual na� o cumprida, sujeita ainda aU  possibilidade de rescisa� o unilateral; 

c) Por inexecução total injustificada da ARP: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigaça� o assumida; 
d) Recusa do adjudicata
 rio em receber a ARP, dentro de 05 (cinco) dias u
 teis contados da data da convocaça� o: 15% (quinze

por cento) sobre o valor total da proposta;
e) Por desiste8ncia da proposta, apo
 s ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e na� o aceito

pela Pregoeira no ato da sessa�o: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III  -  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a  Administração:  A
aplicaça� o  da sança� o  de suspensa� o  tempora
 ria sera
  aplicada de forma subsidia
 ria,  conforme preve8  o  art.  9° da Lei  nº
10.5250/02. Sua aplicaça� o se dara
  nos seguintes casos:

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que na� o aqueles atos previstos no art. 7° da Lei nº 10.520/02, a ser
fixado por prazo na� o superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em funça� o da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV  -  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  este  Município  e  descredenciamento  no  SICAF  ou  no  sistema  de
cadastramento de fornecedores do Município,  pelo prazo de ate
  5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o
disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

a) Apo
 s convocado, na� o celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentaça� o falsa exigida para o certame;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Na� o mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execuça� o de seu objeto;
f) Falhar ou fraudar na execuça�o da ARP;
g) Fizer declaraça�o falsa;
h) Comportar-se de modo inido8 neo.

V - Declaração de inidoneidade  para licitar ou contratar com a Administraça� o Pu
 blica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniça�o ou ate
  que seja promovida a reabilitaça� o perante a pro
 pria autoridade que aplicou a penalidade,
que podera
  ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administraça� o pelos prejuí
zos resultantes,  considerando
para tanto, reincide8ncias de faltas e sua natureza de gravidade.

14.2. As multas previstas no item II sera� o descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o
caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei nº 8.666/93.

14.3. As sanço� es previstas nos itens I, III, IV e V do item 14.1, podera� o ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a
defesa pre
via do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias u
 teis a contar da intimaça� o, onde devera
  ser
observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93. 
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14.3.1.  As  sanço� es  administrativas  sera�o  aplicadas  pela  Autoridade  apo
 s  a  devida  notificaça�o  e  o  transcurso  do  prazo
estabelecido para a defesa pre
via. A notificaça� o devera
  ocorrer pessoalmente, por meio de corresponde8ncia com aviso de
recebimento (AR) e apo
 s exauridas estas tentativas e na� o sendo localizado o licitante faltoso, sera
  devidamente publicado
em  Dia
 rio  Oficial  restando  para  tanto  devidamente  notificado.  Na  notificaça� o  sera
  indicada  a  conduta  considerada
irregular, a motivaça� o e a espe
cie de sança�o administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razo� es
de defesa. 

14.4.  A aplicaça� o de qualquer das sanço� es previstas nesta cla
usula observara
  o direito constitucional aU  ampla defesa e ao
contradito
 rio.

14.5.  As  sanço� es  previstas  nos  itens  I,  II,  III  e  IV  do  item  14.1 sa�o  da  compete8ncia  do  O? rga� o  Gerenciador/O? rga� o
Participantes/O? rga� os Na� o participante, conforme o caso.

14.6.  A sança�o prevista no item V do  item 14.1 e
  da compete8ncia de autoridade superior competente da Administraça� o,
facultada  a  defesa  do  Licitante  no  respectivo  processo,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  da  abertura  de  vista,  podendo  a
reabilitaça� o  ser  requerida  apo
 s  02  (dois)  anos  de  sua  aplicaça� o,  ou  antes,  se  devidamente  justificada  e  aceita  pela
autoridade que a aplicou.

14.7.  Na ocorre8ncia dos crimes em licitaço� es e contratos administrativos, aplicar-se-a� o as penalidades previstas no Co
 digo
Penal, Capitulo II-B, artigo 337- E e seguintes.

15. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
15.1.  Os  preços  registrados,  durante  a  vige8ncia  da ARP,  sera� o  fixos  e  irreajusta
 veis,  exceto  nas  hipo
 teses  devidamente

comprovadas, podendo ser revistos em decorre8ncia de eventual reduça� o dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados.

15.2.  Cabe ao O? rga� o Gerenciador promover aU s negociaço� es junto aos fornecedores, observadas as disposiço� es  contidas na
alí
nea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposiço� es contidas nos art.
18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013. 

15.3. A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em funça�o da dina8 mica do mercado, podera
  solicitar o reequilí
brio do preço
vigente, atrave
s de solicitaça� o formal ao O? rga� o Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem a
procede8ncia do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisiça� o de produtos, mate
 rias primas,
componentes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.

15.4. O reequilí
brio financeiro na� o podera
  ultrapassar o preço praticado no mercado e devera
  manter a diferença percentual
apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente aU  e
poca.

15.5. Independentemente do que trata o item 15.3 o O? rga� o Gerenciador efetuara
  o monitoramento dos preços praticados no
mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, podera
  convocar a Detentora para adequar o preço, sendo
que o novo preço a ser fixado sera
  validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicaça� o do referido ato.

15.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-a
  preço de mercado aquele apurado por meio de me
dia aritme
 tica entre
os  preços  pesquisados dentre,  no  mí
nimo,  tre8 s  empresas  do  ramo,  preferencialmente  desta  cidade;  ou  aquele  preço
oficialmente tabelado por o
 rga� o competente.

15.7. Na� o havendo e8xito nas negociaço� es, o O? rga� o Gerenciador devera
  proceder aU  revogaça� o da ARP, adotando as medidas
cabí
veis para obtença� o da contrataça� o mais vantajosa.

15.8. Ainda que comprovada a ocorre8ncia da situaça� o prevista na alí
nea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a
Administraça� o, se julgar conveniente, podera
  optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitato
 rio. 

15.9. Devera� o ser observadas ainda, as disposiço� es contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013. 

15.10. O registro do fornecedor sera
  cancelado quando:
a) O Fornecedor registrado descumprir as condiço� es da ARP;
b) Na� o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraça� o, sem justificativa

aceita
 vel;
c) Na� o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipo
 tese deste se tornar superior aU queles praticados no mercado; ou
d) Sofrer sança�o prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de

2002.

15.10.1. O cancelamento de registros de preços nas hipo
 teses previstas no item anterior sera
  formalizado por despacho do
O? rga� o Gerenciador, assegurado o contradito
 rio e a ampla defesa.

15.10.2. O cancelamento do registro de preços podera
  ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipo
 teses:

a) Por raza� o de interesse pu
 blico; ou
b) A pedido do fornecedor registrado. 

                                                                                                                                              _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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                                                                                                 ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15.10.3. A comunicaça� o do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, sera
  feita por e-mail, por ofí
cio
ou ato administrativo do o
 rga� o competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram
origem ao Registro de Preços;

15.10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessí
vel o endereço da Detentora, a comunicaça�o sera
  feita por publicaça�o na
imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicaça� o.

16.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
16.1. A Secretaria na� o  esta
  obrigados a adquirir a quantidade total  ou parcial do objeto adjudicado constante na Ata de

Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no Termo de Refere8ncia sa� o estimativas de consumo,
podendo a Administraça� o promover a aquisiça� o de acordo com suas necessidades, obedecendo aU  legislaça� o pertinente.

16.2. A existe8ncia de preços registrados na ARP na� o obriga a Administraça� o a firmar  os fornecimentos  que dela podera� o
advir, facultando-lhe a realizaça�o de licitaça� o especí
fica para a aquisiça� o pretendida, sendo assegurada prefere8ncia do
fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condiço� es. 

   

Ana Paula Souza Costa Campos
Coord. de Contratos e Termos de Referência

Responsável pela elaboração do Termo de Referência
SECAD Fone (63) 3311-4309

Denilza Carvalho Alexandre
Diretora de apoio as escolas e dos estudantes

Contato: (63) 3301 - 4359

Aprovo o presente Termo de Referência,

AMANDA PEREIRA COSTA
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 006/2021

                                                                                                                                              _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Anexo 2-Modelo de Carta de Credenciamento - Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
                                                                                SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPRESAS-ME

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO II
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao(à)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Gurupi

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.005599
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP 
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  FUTURA,  EVENTUAL  E  PARCELADA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO.

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________,
na Inscriça�o Estadual nº________________,  com sede na ____________________,  (endereço completo,  rua,  nº,
Quadra,  Lote,  Setor,  CEP,)  Cidade-UF,  Telefone(xx)xx),  e-mail:  xxxxxxxxxxxx,  atrave)s  de  seu
(proprietário/sócio administrador/representante legal/procurador) conforme o caso,  o(a) Sr.
(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissa� o, portador(a) do Documento de Identidade
nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado a-  (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote,
Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail:________________;

Em atendimento ao disposto no edital e para efeito de participaça�o e representaça�o desta
empresa  na  presente  licitaça�o,  vem  atrave)s  deste  Ato,  CREDENCIAR  o(a)  Sr(a).  _______________,
nacionalidade, estado civil, profissa�o,  portador(a) do Documento de Identidade nº_________ e do CPF
nº__________, residente e domiciliado a-  (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade,
Telefone(xx)xxxxxxx, e-mail: xxx@xxxx.com.br, a participar do procedimento licitato) rio;

OUTORGA-SE a-  pessoa acima qualificada, amplos e gerais poderes para formular propostas
verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devoluça�o documentos pertencentes a esta empresa,
recorrer  ou renunciar ao direito de  recurso,  em todas as  fases,  podendo,  ainda,  praticar todos  os
outros  atos  pertinentes  ao  presente  certame  licitato) rio,  inclusive  a  interposiça�o  de  recursos
administrativos,  bem como assinar o Instrumento  Contratual a ser firmado (este  último poder
incluir a critério da licitante).

Declaro,  tambe)m,  estar  ciente  de  que  esta  empresa  respondera) ,  tanto  na  esfera
administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) representante
ora nomeado (a).

Cidade-UF, aos ____ dias do me5s de _____________ de 2021.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa. 

  Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Fora do Envelope juntamente com os
documentos de credenciamento).

___________________________________________________________________________________________________________________________
BR 242, KM 405, saí)da para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Anto5 nio, Gurupi- TO, Fone: (63) 3301-4359.



Anexo 3 – Modelo de Declaração - Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPRESAS-ME

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao(à)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Gurupi

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.005599
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP 
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  FUTURA,  EVENTUAL  E  PARCELADA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO.

A  empresa  _______________  (Razão  social),  nome  fantasia  _________  inscrita  no  CNPJ
nº_________, na Inscriça�o Estadual nº________________,  com sede na ____________________, (endereço
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx,
atrave)s  de seu  (proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso,
o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissa�o, portador(a) do Documento
de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado a-  (endereço completo,
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____;

DECLARA,  sob  as  penalidades  da  lei,  com  fins  de  participação  do  referido
Pregão Presencial e para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º
da Lei  Federal  nº.  10.520  de 17/07/2002,  sob as  penalidades  cabí)veis,  que  CUMPRIMOS
PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL.

DECLARA, ainda,  que examinamos, conhecemos e nos submetemos a- s condiço� es
contidas no Edital do Prega�o Presencial retro mencionado, bem como verificamos todas as
especificaço� es  nele  exaradas,  na�o  havendo  qualquer  discrepa<ncia  nas  informaço� es  e/ou
documentos que dela fazem parte. 

Por ser expressa�o da verdade, firmamos a presente.

Cidade-UF, aos ____ dias do me<s de _____________ de 2021.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa. 

  Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Fora do Envelope juntamente com os
documentos de credenciamento).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BR 242, KM 405, saí)da para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Anto< nio, Gurupi- TO, Fone: (63) 3301-4359.



Anexo 4 – Modelo Declaração - Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPRESAS-ME

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Ao(à)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Gurupi

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.005599
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP 
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  FUTURA,  EVENTUAL  E  PARCELADA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO.

A empresa  _______________ (Razão social),  nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na
Inscriça�o Estadual nº________________,  com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra,
Lote,  Setor,  CEP,)  Cidade-UF,  Telefone(xx)xx),  e-mail:  xxxxxxxxxxxx,  atrave)s  de  seu
(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________,
nacionalidade,  estado civil,  profissa�o,  portador(a)  do Documento de Identidade nº _________e  do CPF nº
__________, residente e domiciliado a-  (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone:
(xx)xxx, e-mail______________;

DECLARA para fins de direito e participaça�o do referido Prega�o, na qualidade de proponente que:
Assume  inteira  responsabilidade  pela  autenticidade  de  todos  os  documentos  apresentados,

comprometendo-nos a-  realizaça�o de eventuais vistorias, averiguaço� es e substituiço� es dos materiais caso se
façam necessa) rias; 

Compromete-se a manter durante a execuça�o  da Ata de Registro de Preços e/ou Instrumento
Contratual,  em  compatibilidade  com  as  obrigaço� es  assumidas,  todas  as  condiço� es  de  habilitaça�o  e
qualificaça�o exigidas na licitaça�o;

Compromete-se  a  repassar  na  proporça�o  correspondente,  eventuais  reduço� es  de  preços
decorrentes de mudanças de alí)quotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em funça�o
de alteraço� es de legislaça�o pertinente, publicadas durante a vige8ncia da Ata de Registro de Preços;

Tem  conhecimento  e  submete-se  ao  disposto  na  Lei  nº  8.078/90  –  Co) digo  de  Defesa  do
Consumidor, a- s normas pertinentes ao fornecimento e utilizaça�o do objeto a ser fornecido, bem como, ao
Edital deste Prega�o.

Por ser expressa�o da verdade, firmamos a presente.

Cidade-UF, aos ____ dias do me8s de _____________ 2021.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa. 

  Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Fora do Envelope juntamente com os
documentos de credenciamento).

___________________________________________________________________________________________________
BR 242, KM 405, saí)da para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Anto8 nio, Gurupi- TO, Fone: (63) 3301-4359.



Anexo 5 – Modelo de Declaração – Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPRESAS-ME

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Ao(à)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Gurupi

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.005599
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP 
Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  FUTURA,  EVENTUAL  E  PARCELADA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO.

A empresa  _______________ (Razão social),  nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na
Inscriça�o Estadual nº________________,  com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra,
Lote,  Setor,  CEP,)  Cidade-UF,  Telefone(xx)xx),  e-mail:  xxxxxxxxxxxx,  atrave)s  de  seu
(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________,
nacionalidade,  estado civil,  profissa�o,  portador(a)  do Documento de Identidade nº _________e  do CPF nº
__________, residente e domiciliado a-  (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone:
(xx)xxx, e-mail__________________;

DECLARA,  sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificaça�o empresarial
estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta
a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204, de
05.09.2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Prega�o Presencial-SRP e participaça�o do
referido certame;

DECLARA que esta empresa, na presente data, e)  enquadrada como:
(   ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de

14.12.2006.
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar

Federal n°123, de 14.12.2006.
(   ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei Complementar

Federal n°123, de 14.12.2006.

DECLARA, ainda, que a empresa esta)  excluí)da das vedaço� es constantes do para)grafo 4º do artigo
3º  da Lei  Complementar  nº  123,  de  14.12.2006,  e  que se  compromete  a promover  a  regularizaça�o  de
eventuais defeitos ou restriço� es existentes na documentaça�o exigida para efeito de regularidade fiscal, caso
seja declarada vencedora do certame. 

Por ser verdade, firmo a presente declaraça�o.

Cidade-Estado, _____ de _________________de 2021.

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa 

 e Assinatura do Representante Legal

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Fora do Envelope juntamente com os
documentos de credenciamento).

___________________________________________________________________________________________________
BR 242, KM 405, saí)da para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo AntoH nio, Gurupi- TO, Fone: (63) 3301-4359.



Anexo 6 - Modelo de Declaração - Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPRESAS-ME

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR

Ao(à)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Gurupi

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.005599
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP 
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  FUTURA,  EVENTUAL  E  PARCELADA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO.

A  empresa  _______________  (Razão  social),  nome  fantasia  _________  inscrita  no  CNPJ
nº_________, na Inscriça�o Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo,
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx),  e-mail: xxxxxxxxxxxx,  atrave)s de seu
(proprietário/sócio/representante  legal/procurador)  conforme  o  caso, o(a)  Sr.(a)
____________________, nacionalidade, estado civil, profissa�o, portador(a) do Documento de Identidade nº
_________e do CPF nº __________,  residente e domiciliado a-  (endereço completo,  rua,  nº,  Quadra,  Lote,
Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____;

DECLARA para fins de participaça�o no referido Prega�o, não existirem fatos supervenientes
ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar;  bem como  não ter recebido
Suspensão  Temporária  ou  Declaração  de  Inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  nenhum  dos
Ó3 rga�os  da  Administraça�o  da  Prefeitura  Municipal  de  Gurupi;  SUSPENSA6 Ó  TEMPÓRA3 RIA  de
participaça�o em licitaça�o e ou IMPEDIMENTÓ de contratar com a Administraça�o, assim como na�o ter
recebido DECLARAÇA6 Ó de INIDÓNEIDADE para licitar  ou  contratar  com a Administraça�o  Federal,
Estadual e Municipal.

Assumindo  a  responsabilidade  de  declarar  qualquer  ocorre:ncia  posterior  a  esta
declaraça�o,  pelo prazo de vige:ncia da ata de registro de preços a ser firmada nesta  licitaça�o e  de
contratos  dela  provenientes,  bem  como  a  obrigaça�o  de  manter  as  respectivas  condiço� es  de
cadastramento/habilitaça�o durante o mesmo perí)odo de vige:ncia. 

DECLARA ainda que adquiriu o Edital e seus respectivos Anexos tomando conhecimento
de  todas  as  informaço� es  e  condiço� es  para  o  fornecimento  do  objeto  do  referido  Prega�o, sendo
habilitada para o fornecimento do objeto licitado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaraça�o.

Cidade-UF, aos ____ dias do me:s de _____________ 2021.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa. 

  Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Dentro do Envelope “2” juntamente
com os documentos de habilitação).

____________________________________________________________________________________________________
BR 242, KM 405, saí)da para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Anto: nio, Gurupi- TÓ, Fone: (63) 3301-4359.



Anexo 7 – Modelo de Declaração - Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPRESAS-ME

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 

DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF.

Ao(à)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Gurupi

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.005599
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP 
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  FUTURA,  EVENTUAL  E  PARCELADA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO.

A  empresa  _______________  (Razão  social),  nome  fantasia  _________  inscrita  no  CNPJ
nº_________, na Inscriça�o Estadual nº________________,  com sede na ____________________, (endereço
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx,
atrave)s  de seu  (proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso,
o(a) Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissa�o, portador(a) do Documento
de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado a-  (endereço completo,
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____________________;

DECLARA para  fins  do  disposto  no  inciso  V,  do  Art.  27  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,
acrescido pela Lei Federal  nº 9.854/99, e  participação do Pregão Presencial,  que  não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor
de 16 (dezesseis) anos.

 Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condiça�o de aprendiz (      ).

Cidade-UF, aos ____ dias do me=s de _____________ 2021.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa. 

  Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Dentro do Envelope “2” juntamente
com os documentos de habilitação).

____________________________________________________________________________________________________
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Anexo 8 - Modelo de Declaração-Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP

 

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPRESAS-ME

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ao(à)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Gurupi

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.005599
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP 
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  FUTURA,  EVENTUAL  E  PARCELADA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO.

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na
Inscriça�o Estadual nº________________,  com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra,
Lote,  Setor,  CEP,)  Cidade-UF,  Telefone(xx)xx),  e-mail:  xxxxxxxxxxxx,  atrave)s  de  seu
(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________,
nacionalidade,  estado civil,  profissa�o,  portador(a)  do Documento de Identidade nº _________e  do CPF nº
__________, residente e domiciliado a-  (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone:
(xx)xxx, e-mail____;

DECLARA,  para  todos os  fins,  especialmente  para  cumprimento  da  habilitaça�o  no  Pregão
Presencial  nº  XXX/2021-SRP,  sob as  penalidades  da  lei,  que  os  diretores,  responsáveis  legais  ou
técnicos,  membro  de  conselho  técnico,  fiscal,  consultivo,  deliberativo  ou  administrativo,  sócios,
administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém
qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do
Municí)pio de Gurupi/TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº
13.707/18.

 
DECLARA,  ainda,  que  os  seus  so) cios  gerentes  e/ou  so) cios  administradores  não  mantém

qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA
FEDERAL  OU  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  DIRETA  OU  INDIRETA  DO  ESTADO  DO  TOCANTINS  OU
OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art.
134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007.

Por ser verdade, firmamos a presente declaraça�o.

Cidade-UF, aos ____ dias do meBs de _____________ 2021.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa. 

  Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Dentro do Envelope “2” juntamente
com os documentos de habilitação).

__________________________________________________________________________________________________
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Anexo 9-Modelo de Proposta de Preços - Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPRESAS-ME

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO IX
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao(à)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Gurupi

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.005599
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP 
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  FUTURA,  EVENTUAL  E  PARCELADA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO.

DADOS DA EMPRESA:
Raza� o Social:
Endereço: (completo)                              CEP:                            Cidade:               Estado:     
CNPJ Nº:
Inscriça�o Estadual nº:
Telefone: (xx)                                                                                         e-mail:

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ________ AGÊNCIA __________ C/C _________________________ OPERAÇÃO________________________

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome Completo:
Nacionalidade:                                                                            Estado Civil:
Profissa� o:                                            
CPF nº                                                   Carteira de identidade (nº e o& rga�o expedidor):
Reside(ncia e Domicilio: (completo)
Telefone: (xx)                                       e-mail: 
 

Prezado(a) Senhor(a),

Apresentamos  nossa  proposta  para  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA,  EVENTUAL  E
PARCELADA Aquisição de materiais para higiene pessoal, cama, mesa e banho,  em conformidade com as
especificaço� es  contidas  no  Processo  Licitatório  nº  2021.005599,  no  edital  do Pregão  Presencial  nº
XXX/2021 – SRP e seus anexos.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a0 s condiço� es contidas no Edital retro
mencionado,  bem como  verificamos  todas  as  especificaço� es  nele  e  em seus  Anexos  exaradas,  na�o  havendo
qualquer discrepa(ncia nas informaço� es e/ou documentos que fazem parte desta proposta. 

Declaramos,  ainda,  que  estamos  cientes  de  todas  as  condiço� es  que  possam,  de  qualquer  forma,
influenciar  na  integral  execuça�o  do  objeto,  bem  como  na  elaboraça�o  desta  Proposta,  assumimos  a  total
responsabilidade por erros ou omisso� es nela existentes.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condiço� es que possam, de qualquer forma, influir
nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuiço� es sociais, fiscais,
trabalhistas e previdencia& rias, transportes, entrega, descarregamento, embalagens, licenças, despesas com frete
e  todas  as  demais  despesas  necessa& rias  para  o  fornecimento  do  objeto  ora  licitado;  assumindo  total
responsabilidade por erros ou omisso� es existentes nesta proposta, inclusive em caso de diverge(ncia entre os
valores unita& rio e total.

___________________________________________________________________________________________________
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Anexo 9-Modelo de Proposta de Preços - Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Declaramos,  ainda  que  estamos  cientes  quanto  as  especificaço� es  te&cnicas  descritas  no  Termo  de
Refere(ncia (Anexo I) do Edital.

Item Especificações Unid. Quant. Marca/
Origem

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: _________________ (________________________________________)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera&  efetuado atrave&s de ordem banca& ria na conta corrente da Fornecedora
em até 30 (trinta) dias apo& s o fornecimento do objeto, mediante apresentaça� o da Nota Fiscal devidamente atestada
pelo servidor responsa&vel, desde que na�o haja fator impeditivo imputa&vel a0  Fornecedora.

DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL E DA FISCALIZAÇÃO,
DA GARANTIA DO OBJETO:  De acordo com as  especificaço� es  descritas  no item 6 do Termo de  Refere(ncia
(Anexo I) do Edital.

Cidade-UF, aos ____ dias do me(s de _____________ 2021.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa. 

  Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Modelo e Proposta de Preços meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa dentro do
“Envelope nº02”.

___________________________________________________________________________________________________
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Anexo 10 - Minuta da ARP - Pregão Presencial nº XXX/2021 -SRP

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP, MICROEMPRESAS-ME

E MICROEMPREENDEDOR INDVIDUAL-MEI
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO X - MINUTA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.005599
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP 
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS,  PARA  FUTURA,  EVENTUAL  E  PARCELADA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO. 

Aos XX dia do mês de XXXX do ano de 2021, as partes a seguir elencadas, com integral observa� ncia das normas
pertinentes  e  respectivas  atualizaço� es,  das  condiço� es  estabelecidas  pelo  Instrumento  Convocato� rio  do  e  seus  anexos,
FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, conforme condiço� es, especificaço� es e PREÇOS REGISTRADOS
da(s) respectiva(s) proposta(s) apresentada(s), classificada(s), aceita(s)/negociada(s) no certame do Pregão Presencial Nº
XXX/2021-SRP, realizado em ______/_____/2021, conforme as cla� usulas e condiço� es conforme segue:

I - ÓRGÃO GERENCIADOR
O  MUNICÍPIO  DE  GURUPI,  inscrito  no  CNPJ  nº  01.803.618/0001-52,  pessoa  jurí�dica  de  direito  pu� blico  interno,  por
interme�dio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- GURUPI-TO, inscrita no CNPJ sob o  nº17.527.397/0001-77, com
sede na BR-242, KM 405 (saí�da para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Anto� nio,
BLOCO “C”, Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, neste ato representada por sua Secretária nomeada pelo Decreto Municipal
nº 006 de 02 de janeiro de 2021,  Sra.  Amanda Pereira Costa,  brasileira,  divorciada, pedagoga,  portadora do CPF n.
862.288.971-87 e RG n. 288.524  (2ª VIA) SSP/TO, residente e domiciliada aG  Av. 02.Qd. 20, Lt. 05, Jardim Tocantins, CEP:
77491-000, Gurupi- TO, Telefone comercial: 3301-4358, Celular: (63) 99258-9006.

II - DETENTORA/FORNECEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço completo, CEP, telefone, cidade,

estado,  inscrita  no CNPJ  sob o  nº  [xxxx],  Inscriça� o  Estadual  n.  [xxx],  neste  ato  representado pelo  [cargo]  [nome do
representante],  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  [xxxx],  inscrito  no  CPF nº  [xxxx],  nacionalidade,  estado  civil,
profissa� o, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado.

III - DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente Ata de Registro de Preços  provém da Adjudicação do Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP e Ato de

Ratificação do Órgão Gerenciador através do seu respectivo gestor,  conforme  Termo de Homologação emitido em
XX/XX/2021,  constante  no  Processo  Licitatório  nº  2020.005599,  do  qual  passa a  fazer  parte  integrante  esta  Ata  de
Registro de Preços com força de Instrumento Contratual,  pelas condiço� es estabelecidas no Instrumento Convocato� rio do
referido Prega� o, com base no disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, o Decreto nº 7.892/2013,
Decreto  Municipal  nº  738/2017,  a  Lei  Complementar  nº  123/2006,  Lei  Complementar  147/2014,  Lei  Complementar
155/2016,  Decreto  Federal  nº  8.538/2015,  Resoluça� o  TCE/TO  nº  181/2015,  e,  subsidiariamente  a  Lei  nº  8.666/1993,
observadas as alteraço� es e atualizaço� es posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto desta ARP o Registro de preços, para futura, eventual e parcelada aquisição de AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS  PARA  HIGIENE  PESSOAL,  CAMA,  MESA  E  BANHO,  conforme  condiço� es  e  especificaço� es  constantes  no
Edital, Termo de Refere�ncia – Anexo I e demais anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, 
DA SUA VALIDADE E DA SUA PUBLICIDADE

2.1.  Esta Ata de Registro de Preços – ARP e�  documento vinculativo, obrigacional, com caracterí�stica de compromisso para
futura  contrataça� o,  em  que  se  registram  os  preços,  Fornecedora/Detentora,  OL rga� os  Gerenciador  e  Participantes  e
condiço� es a serem praticadas, conforme as disposiço� es contidas no instrumento convocato� rio e propostas apresentadas.

2.2.  EL  vedado efetuar acre� scimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acre� scimo de que trata o §1º do art. 65 da
Lei 8.666/93, conforme dispo� e o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

2.3.  A existe�ncia de preços registrados nesta ARP na� o obriga a Administraça� o a firmar as contrataço� es que dela podera�o
advir, facultando-lhe a realizaça�o de licitaça� o especí�fica para a aquisiça� o pretendida, sendo assegurada prefere�ncia do
fornecimento ao Fornecedor registrado em igualdade de condiço� es. 
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Anexo 10 - Minuta da ARP - Pregão Presencial nº XXX/2021 -SRP

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.3.1. A(s) Secretaria(s) na� o esta� (a� o) obrigada(s) a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante na
Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no Termo de Refere�ncia sa�o estimativas de
consumo, podendo a Administraça� o promover a aquisiça� o  de acordo com suas necessidades, obedecendo aG  legislaça� o
pertinente.

2.4.  O Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, fara� o parte integrante
desta ARP, independente de transcriça� o.

2.5. Da assinatura da ARP
2.5.1. Apo� s a homologaça� o do resultado do Prega� o, a licitante vencedora do certame sera�  convocada para assinar a ARP por

e-mail,  por  ofí�cio  ou  Ato  Administrativo  do  OL rga� o  competente,  no  prazo  de  ate�  05  (cinco)  dias  úteis contados  do
recebimento da convocaça� o.

2.5.2. O prazo previsto no item anterior podera�  ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do te� rmino
do prazo previsto, e com exposiça� o de motivo justo que podera�  ou na� o ser aceito pelo OL rga� o competente.

2.5.3. A Adjudicata� ria que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de faze� -lo no prazo fixado ou havendo
recusa em faze� -lo, dela sera�  excluí�da, podendo a Administraça�o aplicar as penalidades cabí�veis.

2.5.4.  A Ata de Registro de Preços sera�  assinada por representante legal, diretor ou so� cio da empresa, com apresentaça� o,
conforme  o  caso  e  respectivamente,  de  procuraça� o,  carta  de  credenciamento  ou  contrato  social,  acompanhados  de
documento de identidade com foto.

2.5.5.  Estando a ARP devidamente assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua publicidade, considera-se
firmado o compromisso de fornecimento do objeto nas condiço� es aqui estabelecidas.

2.6. Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade
2.6.1.  A Ata de Registro de Preços a ser firmada tera�  validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicaça� o de seu

extrato, sendo vedada sua prorrogaça� o conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da
Lei nº 8.666, de 1993.

2.6.2. A Ata de Registro de Preços tera�  seu extrato publicado no Dia� rio Oficial do Municí�pio de Gurupi– DOMG, Dia� rio Oficial
do  Estado  do  Tocantins-DOE  e  Dia� rio  Oficial  da  Unia� o-  DOU  a  sua  í�ntegra,  apo� s  assinada  e  homologada,  sera�
disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua validade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO COM A FORNECEDORA REGISTRADA
3.1. Apo� s a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contrataça� o com os fornecedores

registrados  sera�  formalizada  pelo  OL rga� o  interessado  por  interme�dio  de  instrumento  contratual,  emissa�o  de  nota  de
empenho de despesa, autorizaça�o de compra ou outro instrumento ha� bil, conforme o art. 62 da Lei n  º   8.666/93  .

3.2. No caso de ser firmado Instrumento Contratual, Autoridade competente convocara�  a adjudicata� ria para assinatura do
contrato ou retirada do instrumento equivalente, no prazo ma� ximo de 05 (cinco) dias úteis do ato convocato� rio, devendo
observar e cumprir as exige�ncias contidas no Edital e seus anexos, ressaltando-se em especial as exige�ncias deste capí�tulo.

3.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços devera�  ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de
Preços.

3.2.2.  O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorre�ncia da ARP oriunda desta licitaça� o podera�  ser rescindido a qualquer
tempo independente de notificaço� es ou interpelaço� es judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts.
77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA- DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL E DA 
FISCALIZAÇÃO, DA GARANTIA DO OBJETO

4.1. Da Forma de Aquisição do objeto
4.1.1. O  objeto  sera�  solicitado  de  forma  parcelada  conforme  a  necessidade  da  Secretaria,  mediante  a  emissa� o  de

requisiça� o/solicitaça� o e da nota de empenho devidamente assinada. 

4.1.2. Os estimativos relacionados na�o geram qualquer tipo de obrigaça� o a Secretaria,  podendo o Municí�pio promover a
aquisiça� o de acordo com suas necessidades, obedecendo aG  legislaça� o pertinente.

 
4.2. Do Prazo de Entrega do Objeto
4.2.1.  O material  solicitado  deverá ser  entregue no prazo máximo de até  10 (dez)  dias úteis,  contados a  partir do

recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho, podendo este prazo, ser prorrogado, desde que analisadas e aceitas
as razo� es do pedido de prorrogaça� o pela Secretaria, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao material requisitado
e entregue, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.

4.3. Das condições de recebimento do objeto 
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4.3.1. Entregar o material acondicionado adequadamente, em invo� lucro lacrado, embalagem original, intacta, contendo todas
as informaço� es necessa� rias e obrigato� rias sobre fabricaça� o, especificaço� es te� cnicas e afins, de forma a permitir completa
segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as
especificaço� es te� cnicas.

4.3.2. O  objeto  devera�  atender  aG s  exige�ncias  de  qualidade,  observados  os  padro� es  e  normas  baixadas  pelos  o� rga� os
competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente, principalmente
para as prescriço� es do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Co� digo de Defesa do Consumidor).

4.3.3. O objeto sera�  dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei nº 8.666/93 sendo:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificaça� o da conformidade com as especificaço� es constantes do

Edital e da proposta apresentada;
b) Definitivamente,  apo� s  a  verificaça� o  da  conformidade  com  as  especificaço� es  constantes  do  Edital,  seus  anexos  e  da

proposta,  e sua consequente aceitaça�o,  que se dara�  em até 05 (Cinco) dias corridos apo� s o recebimento proviso� rio
realizada pelo servidor competente designado pela Secretaria.

4.3.4. Constatadas irregularidades no objeto fornecido, a Secretaria podera� : 
a) Se disser respeito  aG  especificaça�o  e/ou qualidade do material  fornecido,  rejeita� -lo,  determinando sua substituiça�o  ou

rescindindo a contrataça� o, sem prejuí�zo das penalidades cabí�veis; 
b) Na hipo� tese de substituiça� o, a Fornecedora devera�  faze� -la em conformidade o especificado no prazo de até 05 (Cinco)

dias corridos, contados apo� s o recebimento proviso� rio.

4.3.5. Independentemente da aceitaça�o, a Fornecedora devera�  garantir a qualidade do objeto fornecido, obrigando-se a repor
e/ou corrigir os defeitos, falhas, irregularidades, e se necessa� rio substituir, aG s suas expensas o que forem entregues em
desacordo ao apresentado na proposta e exigido no Termo de Refere�ncia. 

4.3.6.  Quaisquer exige�ncias da Fiscalizaça�o, inerentes ao fornecimento do objeto, devera� o ser prontamente  atendidas pela
Fornecedora sem o� nus para a Secretaria.

4.3.7. A  Secretaria  se  reserva  no  direito  de  rejeitar  no  todo  ou  em  parte  o  material  se  estiver  em  desacordo  com  as
especificaço� es e condiço� es contratuais, bem como aquele que na� o esteja dentro do padra�o de qualidade e/ou apresente
irregularidades.

4.4. Do local de entrega do objeto e servidor responsável pelo seu recebimento
4.4.1. O  objeto  solicitado  pela  Secretaria devera�  ser  entregue  no  endereço,  dia  e  hora� rio  especificados,  com  o

acompanhamento do respectivo servidor a seguir indicado, o qual fica responsa� vel pelo recebimento e fiscalizaça� o do
objeto entregue, bem como pelo  atesto aG s  respectivas notas fiscais,  devendo ser obedecidas aG  forma, especificaço� es e
condiço� es estipuladas.

4.4.2. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificara�  a qualidade e especificaça� o dos materiais fornecidos em consona� ncia
com a proposta ofertada, realizara�  a confere�ncia do Documento Fiscal e atestara�  o recebimento em seu verso.

4.4.3. Fica estabelecido que a entrega do objeto deva ocorrer por parte da Fornecedora, aG s suas expensas, no Almoxarifado
da Secretaria de Educação, situada na BR 242, KM 405, saí�da para a cidade de Peixe, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa,
parte do loteamento da Faz. Santo Anto� nio, Gurupi – TO, CEP: 77410-970. Telefone: (63) 3301-4359,  ou em outro local
indicado dentro do perí�metro urbano deste municí�pio, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 aG s 12h00 ou das 14h00 aG s
18h00.

4.4.4.  Para recebimento do objeto e atesto das notas fiscais fica como responsa� vel a  Sra.  Denilza Carvalho Alexandre,
Diretora  de  Apoio  as  Escolas  e  aos  Estudantes,  telefone:  (63)  3301-4359 e-mail:
alimentacao@semeg.gurupi.to.gov.br.

4.5. Da garantia do objeto
4.5.1. Todos os itens devera� o oferecer garantia mí�nima de acordo com o Co� digo de Defesa do Consumidor, ou, em caso de

garantia superior oferecida pela fornecedora, prevalecera�  sempre a maior. 

4.5.1.1. Dentro do prazo de garantia a Fornecedora devera�  trocar/substituir, reparar/corrigir,  aG s suas expensas, o objeto
adquirido  caso  se  verifiquem  ví�cios,  defeitos  ou  incorreço� es  no  prazo  até  05  (Cinco)  dias corridos,  contados  da
notificaça�o por escrito, mantida o preço inicialmente registrado para o objeto caso venha a ser recusado.

4.5.2. A  garantia  de  fa� brica  se  destina  a  remover  os  defeitos  de  fabricaça� o  apresentados  ou  desgaste  prematuro,
compreendendo substituiço� es de peças, ajustes, reparos e todas as correço� es necessa� rias. Caso na� o seja apta a sanar os
defeitos apresentados, o objeto devera�  ser substituí�do por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperí�cia
e mau uso pelos servidores da Secretaria. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS, DO PREÇO REGISTRADO E DA
RESPECTIVA FORNECEDORA

5.1. As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços, sa� o estimativas de consumo, na� o obrigando o OL rga� o Gestor aG
aquisiça� o de sua totalidade.
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Item Código DESCRIÇÃO Unid. Quant.

MARCA/
ORIGEM

VALOR
UNIT.

R$

VALOR
TOTAL

R$

Detentora/
Fornecedora 

**** Os quantitativos serão especificados no momento da firmação da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento sera�  efetuado atrave�s de ordem banca� ria na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias apo� s o

fornecimento do objeto, mediante apresentaça�o da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsa� vel, desde que
na� o haja fator impeditivo imputa� vel aG  Fornecedora.

6.2. O pagamento sera�  efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual sera�  emitida a Nota Fiscal que devera�  ser o mesmo cadastro
habilitado na licitaça� o.

6.3.  A Fornecedora devera�  emitir Fatura/Nota Fiscal eletro� nica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo
constar na mesma as informaço� es banca� rias tais como, o nu� mero de sua conta, o nome do Banco e respectiva Age�ncia.

6.4.  A Nota Fiscal/Fatura  emitida pela  Fornecedora devera�  conter,  em local  de fa� cil  visualizaça� o,  a  indicaça� o  do Nº  do
Processo Licitato� rio, Nº do Prega� o, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o tra� mite
de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberaça� o do documento fiscal para pagamento.

6.5.  A Nota Fiscal devera�  ser conferida e atestada por servidor/responsa� vel competente da Administraça� o, e devera�  estar
acompanhada da(s) Requisiça�o(o� es)/solicitaça� o(o� es) de compras emitida pelo respectivo OL rga� o Requisitante responsa� vel
pelo pedido, devidamente assinada por servidor pu� blico municipal identificado e autorizado para tal.

6.6.  EL  condiça�o para o pagamento a apresentaça� o de prova de regularidade de De�bitos Relativos aos Tributos Federais e aG
Dí�vida Ativa da Unia� o; De�bitos Estaduais; De�bito Municipal; Prova de regularidade relativa aG  Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certida� o Negativa de De�bitos Trabalhistas – CNDT.

6.7. Nenhum pagamento sera�  efetuado aG  licitante vencedora enquanto pendente de liquidaça� o, qualquer obrigaça� o financeira
que lhe for imposta,  em virtude de penalidade ou inadimple�ncia,  que podera�  ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acre� scimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS
7.1.  As  despesas  decorrentes  da  aquisiça� o  do  objeto  correra� o  aG  conta  dos  recursos  orçamenta� rios  afetos  ao  OL rga� o

Gerenciador e aos OL rga� os na� o participantes, no que couber.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1.  Os  preços  registrados,  durante  a  vige�ncia  da  ARP,  sera� o  fixos  e  irreajusta� veis,  exceto  nas  hipo� teses  devidamente

comprovadas, podendo ser revistos em decorre�ncia de eventual reduça� o dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados.

8.2.  Cabe ao OL rga� o Gerenciador promover aG s negociaço� es junto aos fornecedores,  observadas as disposiço� es  contidas na
alí�nea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposiço� es contidas nos art.
18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013. 

8.3.  A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em funça� o da dina� mica do mercado, podera�  solicitar o reequilí�brio do preço
vigente, atrave�s de solicitaça� o formal ao OL rga� o Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem a
procede�ncia do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisiça� o de produtos, mate� rias primas,
componentes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.

8.4. O reequilí�brio financeiro na� o podera�  ultrapassar o preço praticado no mercado e devera�  manter a diferença percentual
apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente aG  e�poca.

8.5.  Independentemente do que trata o item 8.3 o OL rga� o Gerenciador efetuara�  o monitoramento dos preços praticados no
mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, podera�  convocar a Detentora para adequar o preço, sendo
que o novo preço a ser fixado sera�  validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicaça� o do referido ato.

8.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-a�  preço de mercado aquele apurado por meio de me�dia aritme� tica entre os
preços  pesquisados  dentre,  no  mí�nimo,  tre� s  empresas  do  ramo,  preferencialmente  desta  cidade;  ou  aquele  preço
oficialmente tabelado por o� rga� o competente.

8.7. Na� o havendo e�xito nas negociaço� es, o OL rga� o Gerenciador devera�  proceder aG  revogaça� o da ARP, adotando as medidas
cabí�veis para obtença� o da contrataça� o mais vantajosa.
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8.8. Ainda que comprovada a ocorre�ncia da situaça�o prevista na alí�nea “d” do inciso II  do art.  65 da Lei nº 8.666/93, a
Administraça� o, se julgar conveniente, podera�  optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitato� rio. 

8.9. Devera� o ser observadas ainda, as disposiço� es contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013. 

8.10. O registro do fornecedor sera�  cancelado quando:
a) O Fornecedor registrado descumprir as condiço� es da ARP;
b) Na� o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administraça� o, sem justificativa

aceita� vel;
c) Na� o aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipo� tese deste se tornar superior aG queles praticados no mercado; ou
d) Sofrer sança�o prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de

2002.

8.10.1.  O cancelamento de registros de preços nas hipo� teses previstas no item anterior sera�  formalizado por despacho do
OL rga� o Gerenciador, assegurado o contradito� rio e a ampla defesa.

8.10.2.  O cancelamento do registro de preços podera�  ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipo� teses:

a) Por raza�o de interesse pu� blico; ou
b) A pedido do fornecedor registrado. 

8.10.3. A comunicaça� o do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, sera�  feita por e-mail, por ofí�cio
ou ato administrativo do o� rga� o competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram
origem ao Registro de Preços;

8.10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessí�vel o endereço da Detentora, a comunicaça�o sera�  feita por publicaça�o na
imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicaça� o.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Ale�m das obrigaço� es resultantes da observa� ncia da Lei nº 8.666/93 sa� o obrigaço� es das partes:

9.1. Do(s) Fornecedor(es) Beneficiário(s) da ARP
a) Fornecer o objeto na quantidade (total  ou fracionada),  qualidade, local,  prazo e condiço� es estipulados, bem como, na

proposta  apresentada  em  sessa�o,  e  valor  adjudicado  e  homologado,  em  perfeitas  condiço� es  de  utilizaça� o,  sendo
observadas  as  exige�ncias  e  informaço� es  do  servidor  municipal  designado,  sem  nenhum  custo  oneroso  para  esta
Administraça� o em relaça�o ao fornecimento do objeto;

b) Assegurar o fornecimento do objeto licitado devidamente instalados, quando for o caso, no prazo estipulado;
c) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega,

instalaça� o,  encargos  sociais,  tributos,  impostos,  taxas,  seguros  e  encargos  sociais  e  trabalhistas,  e  quaisquer  outros
encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;

d) Arcar com qualquer prejuí�zo causado ao material em decorre�ncia de seu transporte;
e) Garantir o serviço de assiste�ncia te� cnica pelo prazo de garantia estipulado neste Termo de Refere�ncia, ou maior.
f) Trocar, reparar/corrigir, no  prazo de até 05 (Cinco) dias corridos, aG s suas expensas os materiais caso venham a ser

recusados no ato de recebimento, sendo que este ato na� o importara�  sua aceitaça� o,  independentemente da aplicaça� o das
sanço� es cabí�veis, bem como se forem verificados ví�cios, defeitos ou incorreço� es resultantes de fabricaça� o ou fornecimento
do objeto;

g) Substituir, no prazo ja�  estipulado, qualquer material que na� o esteja dentro do padra� o de qualidade, em bom estado de
conservaça� o, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou na�o esteja em conformidade com as especificaço� es
e/ou na nota de empenho;

h) Manter todas as condiço� es de habilitaça� o exigidas no Instrumento Convocato� rio do certame;
i) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorre�ncia de fato superveniente,  decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido;
j) Indenizar  todo  e  qualquer  dano  e  prejuí�zo  pessoal  ou  material  que  possa  advir,  direta  ou  indiretamente  causado  a

Secretaria  ou  a  terceiros,  resultantes  de  aça� o  ou  omissa� o  culposa ou  dolosa  de  quaisquer  de  seus  empregados  ou
propostos;

k) Comunicar imediatamente e por escrito aG  Administraça� o, atrave�s da Fiscalizaça�o, qualquer anormalidade verificada, para
que sejam adotadas as provide�ncias de regularizaça� o necessa� rias;

l) Atender com prontida� o aG s reclamaço� es por parte do recebedor do objeto;
m)Comunicar a Secretaria da modificaça� o em seu endereço ou informaço� es de contato, sob pena de se considerar inteirada

eventuais notificaço� es realizadas no endereço constante na ARP;
n) Comunicar ao  servidor  responsa� vel  pelo  acompanhamento  e  fiscalizaça� o  da  ARP,  por  escrito  e  ta� o  logo  constatado,

qualquer problema ou a impossibilidade de execuça� o de qualquer obrigaça� o contratual,  para adoça� o das provide�ncias
cabí�veis e necessa� rias;

o) Consultar e certificar-se com antecede�ncia junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material
especificado, na� o cabendo, portanto, a alegaça� o de atraso do fornecimento devido ao na� o cumprimento da entrega por
parte do fornecedor;
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p) Optar pela aceitaça� o ou na� o do fornecimento decorrente de processo de Adesa� o aG  Ata de Registro de Preços, a ser firmada,
desde que na� o prejudique as obrigaço� es presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com a Secretaria, observadas
as condiço� es nela estabelecidas.

9.2. Do Órgão Gerenciador da ARP
a) Cabera�  a pra� tica de todos os atos de controle e administraça�o deste Registro de Preços;
b) Providenciar a assinatura e a publicaça� o da ARP;
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execuça� o;
d) Arcar com as despesas de publicaça�o do extrato da ARP;
e) Emitir requisiça� o/solicitaça�o do objeto solicitado para entrega;
f) Receber proviso� ria e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue;
g) Atestar, atrave�s de servidor responsa� vel, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora;
h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da

ARP;
i) Aplicar as sanço� es administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
j) Notificar  aG  Fornecedora/Detentora  da  retirada  da  Nota  de  Empenho  ou  outro  documento  ha� bil  para  formalizaça� o

contratual dos quantitativos solicitados aG  medida que for necessa� rio;
k) Acompanhar a evoluça�o dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os registrados na

ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado
para comprovaça� o da vantajosidade da ARP;

l) Conduzir eventuais procedimentos  administrativos de renegociaça�o  de preços registrados,  para fins de adequaça� o  as
novas condiço� es de mercado, e de aplicaça�o de penalidades;

m)Observar o cumprimento das condiço� es de habilitaça� o e qualificaça� o exigidas na licitaça� o;
n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contradito� rio, as penalidades decorrentes de infraço� es no procedimento licitato� rio;
o) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contradito� rio, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de

Registro de Preços ou do descumprimento das obrigaço� es contratuais, em relaça� o aG s suas pro� prias contrataço� es;
p) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecede�ncia, sobre multas, penalidades e quaisquer de�bitos de sua

responsabilidade;
q)  Cumprir  todos  os  compromissos  financeiros  assumidos  com  a  Fornecedora/Detentora  da  ARP desde  que  na� o  haja

impedimento legal para o ato;
r) Autorizar ou na� o a adesa� o de OL rga� os na� o Participantes da ARP e consequentemente a aquisiça�o ou contrataça� o observado

o prazo de vige�ncia da ARP;
s) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificaça� o) quanto ao interesse em  fornecer o

material a o� rga� o(s) na� o participante(s) que externem a intença� o de utilizar a ARP;

9.2.1. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor na� o puder cumprir o 
compromisso assumido, a Secretaria podera� :

a) Liberar  ao  fornecedor  do  compromisso  assumido,  mediante  comunicaça� o  antes  do  pedido  de  fornecimento,  e  sem
aplicaça� o da penalidade se confirmada aG  veracidade dos motivos e comprovaça� o apresentados pelo fornecedor na� o puder
cumprir o compromisso; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaça� o.

9.3. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s)
a) Consultar o OL rga� o Gerenciador da ARP para manifestaça� o sobre a possibilidade de adesa� o quando desejarem fazer uso da

Ata de Registro de Preços;
b)  Responsabilizar-se pela realizaça� o e arcar com as despesas de publicaça�o do Termo de Adesa� o da ARP;
c) Identificar  o  objeto  e  o  quantitativo  que  tem  interesse  em  fazer  adesa� o,  não  excedendo  a  cem  por  cento dos

quantitativos totais dos itens registrados na ARP, para o OL rga� o Gerenciador;
d) Efetivar a aquisiça� o ou contrataça� o solicitada em ate�  90 (noventa) dias, apo� s a autorizaça� o do OL rga� o Gerenciador, dentro

do prazo de vige�ncia da ARP;
e) Responsabilizar-se  por  atos  relativos  aG  cobrança  do  cumprimento  pelo  Fornecedor  das  obrigaço� es  contratualmente

assumidas  e  a  aplicaça� o,  observada  a  ampla  defesa  e  o  contradito� rio, de  eventuais  penalidades  decorrentes  do
descumprimento de cla�usulas contratuais,  em relaça� o  aG s  suas pro� prias contrataço� es,  informando as ocorrências  ao
Órgão Gerenciador;

f) Observar o cumprimento das condiço� es de habilitaça� o e qualificaça� o exigidas na licitaça� o;
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da

ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer de�bitos de sua responsabilidade;
h) Prestar aG  Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessa� rios aG  execuça� o da Ata de Registro de Preços;
i) Emitir requisiça� o/solicitaça�o do objeto solicitado para entrega;
j) Informar  a  Fornecedora/Detentora  da  retirada  da  Nota  de  Empenho  ou  outro  documento  ha� bil  para  formalizaça�o

contratual dos quantitativos solicitados aG  medida que for necessa� rio;
k) Cumprir  todos  os  compromissos  financeiros  assumidos  com  a  Fornecedora/Detentora  da  ARP  desde  que  na� o  haja

impedimento legal para o ato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS
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10.1. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, devera� o estar incluí�dos nos valores ofertados na proposta,
todos  os  custos  de  fornecimento,  dentre  eles,  os  encargos,  taxas,  tributos,  seguros,  contribuiço� es  sociais,  fiscais,
trabalhistas  e  previdencia� rias,  transportes,  embalagens,  licenças,  despesas  com  frete  e  todas  as  demais  despesas
necessa� rias para o fornecimento do objeto ora licitado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

11.1. Podera� o utilizar-se da Ata de Registro de Preço a ser firmada qualquer OL rga� o ou entidade da Administraça� o no a� mbito
municipal que na� o tenha participado do certame, mediante pre�via consulta ao OL rga� o Gerenciador da ARP e anue�ncia da(s)
empresa(s) beneficia� ria(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 738/2017,
nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizaço� es.

11.2. Os o� rga� os e entidades que na� o participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de
Preços, devera� o consultar o OL rga� o Gerenciador da ARP para manifestaça� o sobre a possibilidade de adesa� o. 

11.3. Podera� (a� o) a(s) empresa(s) beneficia� ria(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condiço� es nela
estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  dos  materiais  decorrentes  de  adesão ,  desde  que  na� o  prejudique  as
obrigaço� es presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o OL rga� o Gerenciador e OL rga� os Participantes.

11.4. As aquisiço� es ou contrataço� es adicionais a serem realizadas pelo(s) OL rga� o(s) na� o participante(s), na�o podera� o exceder,
por o� rga� o ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela  subitem 5.1, deste Termo de
Refere�ncia e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o OL rga� o Gerenciador e OL rga� os Participantes. 

11.5. O quantitativo decorrente das adeso� es aG  Ata de Registro de Preços na� o podera�  exceder, na totalidade, ao quí�ntuplo do
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o OL rga� o  Gerenciador e OL rga� os Participantes,
independentemente do nu� mero de OL rga� os Na� o Participantes que aderirem.

11.6. Compete  ao  OL rga� o  Na� o  Participante  os  atos  relativos  aG  cobrança  do  cumprimento  pelo(s)  fornecedor  (es)  das
obrigaço� es  assumidas  na  ARP  e  a  aplicaça� o,  observada  a  ampla  defesa  e  o  contradito� rio,  de  eventuais  penalidades
decorrentes  do  descumprimento  de  cla� usulas  da  ARP,  em  relaça� o  aG s  suas  pro� prias  contrataço� es,  informando  as
ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES
12.1. Ao(s) Licitante(s) podera� (a� o) ser aplicada(s) a(s) sança� o(o� es) adiante, ale�m das responsabilidades por perdas e danos,

devendo observar rigorosamente as condiço� es estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanço� es constantes no artigo 7°
da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto: 

I  -  Advertência:  A  sança� o  de  Adverte�ncia  consiste  na  comunicaça� o  formal  ao  fornecedor,  advertindo-lhe  sobre  o
descumprimento de obrigaça� o legal assumida, notificando que, em caso de reincide�ncia, sança�o mais elevada podera�  ser
aplicada. Sua aplicaça�o se dara�  nos casos seguintes:

a) Desiste�ncia parcial da proposta, devidamente justificada; 
b) Cotaça�o erro� nea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 
c) Por atraso injustificado na execuça� o  da ARP,  inferior  a  30 (trinta)  dias,  que na� o  importem em prejuí�zo  financeiro  aG

Administraça� o;
d) Demais casos faltosos que na� o importem em prejuí�zo financeiro aG  Administraça� o.

II - Multas: As multas a que alude este inciso na� o impede que a Administraça� o aplique as outras sanço� es previstas em lei.  Sua
aplicaça� o se dara�  nos seguintes casos:

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execuça�o da ARP, por prazo na� o superior a 30 (trinta) dias, a partir dos
quais sera�  considerado descumprimento parcial da obrigaça� o: 0,3% (tre� s de� cimos por cento) por dia de atraso sobre o
valor total ARP/Contratado; 

b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execuça� o do ARP, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze
por cento) sobre a parcela contratual na� o cumprida, sujeita ainda aG  possibilidade de rescisa� o unilateral; 

c) Por inexecução total injustificada da ARP: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigaça� o assumida; 
d) Recusa do adjudicata� rio em receber a ARP, dentro de 05 (cinco) dias u� teis contados da data da convocaça� o: 15% (quinze

por cento) sobre o valor total da proposta;
e) Por desiste�ncia da proposta, apo� s ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e na� o aceito

pela Pregoeira no ato da sessa�o: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III  -  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a  Administração:  A
aplicaça� o  da sança� o  de suspensa� o  tempora� ria sera�  aplicada de forma subsidia� ria,  conforme preve�  o  art.  9° da Lei  nº
10.5250/02. Sua aplicaça� o se dara�  nos seguintes casos:

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que na� o aqueles atos previstos no art. 7° da Lei nº 10.520/02, a ser
fixado por prazo na� o superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em funça�o da natureza e a gravidade da falta cometida.
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IV  -  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  este  Município  e  descredenciamento  no  SICAF  ou  no  sistema  de
cadastramento de fornecedores do Município,  pelo prazo de ate�  5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o
disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

a) Apo� s convocado, na� o celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentaça� o falsa exigida para o certame;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Na� o mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execuça� o de seu objeto;
f) Falhar ou fraudar na execuça�o da ARP;
g) Fizer declaraça�o falsa;
h) Comportar-se de modo inido� neo.

V - Declaração de inidoneidade  para licitar ou contratar com a Administraça� o Pu� blica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniça�o ou ate�  que seja promovida a reabilitaça� o perante a pro� pria autoridade que aplicou a penalidade,
que podera�  ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administraça� o pelos prejuí�zos resultantes, considerando para
tanto, reincide�ncias de faltas e sua natureza de gravidade.

12.2. As multas previstas no item II sera� o descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o
caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei nº 8.666/93.

12.3. As sanço� es previstas nos itens I, III, IV e V do item 12.1, podera� o ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a
defesa pre�via do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias u� teis a contar da intimaça� o, onde devera�  ser
observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93. 

12.3.1.  As  sanço� es  administrativas  sera�o  aplicadas  pela  Autoridade  apo� s  a  devida  notificaça�o  e  o  transcurso  do  prazo
estabelecido para a defesa pre�via. A notificaça� o devera�  ocorrer pessoalmente, por meio de corresponde�ncia com aviso de
recebimento (AR) e apo� s exauridas estas tentativas e na� o sendo localizado o licitante faltoso, sera�  devidamente publicado
em  Dia� rio  Oficial  restando  para  tanto  devidamente  notificado.  Na  notificaça� o  sera�  indicada  a  conduta  considerada
irregular, a motivaça� o e a espe�cie de sança�o administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razo� es
de defesa. 

12.4.  A aplicaça� o de qualquer das sanço� es previstas nesta cla�usula observara�  o direito constitucional aG  ampla defesa e ao
contradito� rio.

12.5.  As  sanço� es  previstas  nos  itens  I,  II,  III  e  IV  do  item  12.1 sa� o  da  compete�ncia  do  OL rga� o  Gerenciador/OL rga� o
Participantes/OL rga� os Na� o participante, conforme o caso.

12.6.  A sança�o prevista no item V do  item 12.1 e�  da compete�ncia de autoridade superior competente da Administraça� o,
facultada  a  defesa  do  Licitante  no  respectivo  processo,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  da  abertura  de  vista,  podendo  a
reabilitaça� o  ser  requerida  apo� s  02  (dois)  anos  de  sua  aplicaça� o,  ou  antes,  se  devidamente  justificada  e  aceita  pela
autoridade que a aplicou.

12.7.  Na ocorre�ncia dos crimes em licitaço� es e contratos administrativos, aplicar-se-a� o as penalidades previstas no Co� digo
Penal, Capitulo II-B, artigo 337- E e seguintes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP
13.1. A fiscalizaça�o  e acompanhamento da execuça� o da ARP sera�  efetuada  pela servidora  Denilza Carvalho Alexandre,

contato (63) 3301-4359, e-mail: alimentação@gurupi.to.gov.br, e, no impedimento deste, Dennis Pinheiro Ribeiro,
ambos lotados na Secretaria Municipal de Educação, observando-se no que couber ao fiscal, aG s obrigaço� es  atribuí�das a
Secretaria, bem como as disposiço� es do art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial
nos artigos 5º e 6º do referido decreto.

13.2.  Quaisquer exige�ncias da Fiscalizaça�o, inerentes ao fornecimento do objeto, devera� o ser prontamente  atendidas pela
Fornecedora sem o� nus para a Secretaria.

13.3.  A atuaça�o ou eventual omissa�o da Fiscalizaça� o durante a execuça�o da ARP, na� o podera�  ser invocada para eximir a
Fornecedora da responsabilidade na entrega do material em bom estado e em uso adequado pela Secretaria.

13.4. Todos os atos e instituiço� es emanados ou emitidos pela fiscalizaça�o sera� o considerados como se fossem praticados pela
Secretaria. 

13.5. A Fiscalizaça�o exercida por interesse da Secretaria na� o exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora, durante a
vige�ncia da ARP, por danos causados diretamente aG  Administraça� o ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por
qualquer irregularidade, e na sua ocorre�ncia, na�o implica corresponsabilidade do Poder Pu� blico ou de seus servidores
conforme art. 70 da Lei nº 8.666/1993.
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13.6. A comunicaça� o  entre a Fiscalizaça� o e a Detentora/Fornecedora sera�  realizada atrave�s  de corresponde�ncia oficial  e
anotaço� es ou registros acerca da aquisiça� o do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES
14.1. O cadastro de reserva incluí�do nesta ARP na forma de anexo relaciona as licitantes que, em sessa�o, aceitaram cotar o

objeto com preços iguais ao do licitante vencedor, na seque�ncia da classificaça�o de ordem da u� ltima proposta apresentada
pelas  respectivas  licitantes  durante  a  fase  competitiva  do  certame,  excluí�do  o  percentual  referente  aG  margem  de
prefere�ncia, quando o objeto na� o atender aos requisitos previstos no art. 3  º   da Lei n  º   8.666, de 1993  .

14.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formaça�o de cadastro de reserva na hipo� tese do primeiro
colocado quando convocado, na� o assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 do Decreto nº 7.8.92/2013), bem
como  no  caso  de  impossibilidade  de  atendimento  pelo  primeiro  colocado  da  ARP,  e  sucessivamente,  nas  hipo� teses
previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

14.3.  A habilitaça� o dos fornecedores que compora� o o cadastro de reserva a que se refere o item anterior sera�  efetuada, na
hipo� tese prevista no para� grafo u� nico do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver necessidade de contrataça� o de
fornecedor remanescente, nas hipo� teses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
15.1.  Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do  Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP, a proposta da empresa

classificada em 1º lugar do certame e Cadastro de Reserva de Fornecedora/Detentora – Anexo a esta ARP, se houver.

15.2. Os procedimentos, bem como os casos omissos, sera� o regidos pelas legislaço� es aplica� veis, em especial pela Reger-se-a�
pelas legislaço� es aplica� veis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de
agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015, Decreto Municipal nº 738 de 01 de Agosto de 2017, Resoluça� o TCE/TO nº 181 de 1º de Abril de
2015 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alteraço� es e atualizaço� es posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais.

15.3. Para dirimir quaisquer du� vidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de
Gurupi/TO, com renu� ncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Justos e acordados firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que
produza os efeitos legais.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do me�s de ______________ de 2021.

Secretaria Municipal de Educação
Amanda Pereira Costa

OL rga� o Gerenciador

Razão Social
Detentora/Fornecedora

Testemunhas:

1____________________________________________________________________________________________ CPF_______________________________________

2____________________________________________________________________________________________ CPF______________________________________
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Anexo 11 - Comprovante de Retirada do Edital - Pregão Presencial nº XXX/2021-SRP

1

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      

  PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021 – SRP
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI 
Processo Licitatório Nº 2021.005599

ANEXO XI
COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL

Ao(à)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Gurupi

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2021-SRP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.005599
Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA

HIGIENE PESSOAL, CAMA, MESA E BANHO.

Declaramos  para  os  devidos  fins,  adquirimos  o  Edital,  Anexos  e  Subanexos
referentes à Licitação Pública acima identificada, bem como, outras informações pertinentes
contidas no Processo Licitatório nº 2021.005599.

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos.

______________________, ____ de _________  de  2021.

______________________________________________________
(Nome e Assinatura do Representante da empresa)

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO*
*dispensados somente os dados que ja"  constarem no carimbo

NOME/RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

 Solicitamos que a empresa entregue deste formula" rio, devidamente preenchido na Diretoria de Licitaço* es ou que envie
via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br.

 A na* o remessa deste protocolo exime a CPL da comunicaça*o de eventuais esclarecimentos e retificaço* es ocorridas acerca
do Instrumento Convocato" rio,  bem como de quaisquer informaço* es adicionais, na* o cabendo posteriormente qualquer
reclamaça* o.

 Recomendamos ainda, consultas a1  pa" gina eletro2 nica www.gurupi.to.gov.br na aba de licitaço* es, para cie2ncia de eventuais
comunicaço* es e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do Processo Licitato" rio. 

BR-242, KM 405, lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Faz. Santo Anto2 nio, Gurupi TO, telefone: (63) 3301-4359

Espaço Reservado para Carimbo do CNPJ da Empresa

http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:cplgurupi@hotmail.com
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