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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI E AMPLA CONCORRÊNCIA
Processo Licitatório nº 2020.002228

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE GURUPI, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretaria
Municipal de Juventude e Esportes, através de seu Gestor, José Carlos Arruda de Bessa, nomeado pelo Decreto Municipal nº
662, de 1º de abril de 2021, na competência de Órgão Gestor, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, TORNA
PÚBLICO para o conhecimento dos interessados a realização de licitação pública, na Modalidade PREGÃO, Forma
ELETRÔNICO, Tipo MENOR PREÇO, COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI E AMPLA CONCORRÊNCIA, na data e horário
abaixo indicado, visando a AQUISIÇÃO DEMATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0.

I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Tal licitação está autorizada conforme consta nos autos do Processo Licitatório nº 2020.002228, com o intuito de

selecionar a(s) melhor(es) proposta(s), obedecendo às condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, por intermédio do(a)
Pregoeiro(a) da Prefeitura de Gurupi e sua Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto Municipal nº 707, de 22 de abril de
2021.

Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 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, Resolução 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 alterações e atualizações
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

II - DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela

INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as
suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo
licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;
conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a
etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver
recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Órgão Gestor e propor a
homologação.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - REALIZADO POR MEIO DA INTERNET
TIPO: MENOR PREÇO
SISTEMA: ABERTO E FECHADO
ORÇAMENTO SIGILOSO
PROCESSO No: 2020.002228
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0, conforme especificações e condições

estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 09:00 horas do 10/05/2021.

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 09:00 horas do 10/05/2021.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08horas:45min do dia 13/05/2021.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00 horas do dia 13 /05/2021.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.

ENDEREÇO: As propostas iniciais e documentos de habilitação serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília
- DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Observação: Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data definida, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação em contrário.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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III – DA AQUISIÇÃO DO EDITAL
O Edital estará disponível gratuitamente no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Gurupi no seguinte endereço:

www.gurupi.to.gov.br e no endereço eletrônico:www.portaldecompraspublicas.com.br.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta Licitação a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0, conforme

condições, quantitativos e especificações constantes no instrumento convocatório, no Termo de Referência – Anexo I e
demais Anexos, os quais integram este Edital, independente de transcrição.

1.2. A descrição detalhada do objeto consta no Termo de Referência-Anexo I deste Edital, tendo as Licitantes interessadas em
participar desta Licitação, a obrigação de que analisá-lo cuidadosamente, pois no caso de eventual divergência entre o mesmo
e a especificação divulgada pelo site: www.portaldecompraspublicas.com.br, prevalecerá à descrição do Termo de Referência
para efetivação da contratação.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste processo licitatório as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto da licitação que

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-
financeira, dentre outras constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão
Provedor do Sistema, através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.1.1. Somente poderão participar deste Pregão as Microempresas, Microempreendedores Individuais e Empresas de Pequeno
Porte (ME, MEI e EPP) do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, desde que atenda às exigências deste edital
e esteja devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site http://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.1.2. A participação neste Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e subsequente encaminhamento
de proposta de preços até a data e horário previstos neste edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

2.2. Da Participação de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP
2.2.1. Caso haja participação de licitantes classificadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão ser

adotados os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº123/2006 e alterações da Lei nº 147/2017.

2.2.2. Deverão atender a todas as exigências deste Edital e estar nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, devidamente
cadastradas no Portal de Compras Públicas, site www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3. Não poderão participar desta licitação as empresas:
a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
b) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a
aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada a certidão emitida pelo juízo da
recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame;
c) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem como aquelas relacionadas no art. 9º da Lei nº
8.666/93;
d) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de

constituição;
e) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação;
f) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;
g) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum;
h) Estrangeiras que não funcionem no País.

2.3.1. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste
Edital.

2.3.2. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação
por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

2.3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante.

2.3.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de responsabilidades
administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

2.4. Das Declarações da Plataforma Eletrônica
2.4.1. A licitante deverá assinalar/declarar em campo próprio do sistema as seguintes declarações:

http://www.gurupi.to.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br


Edital - Pregão Eletrônico nº 001/2021

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES

BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio 3
Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4314.

a) Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados: “Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e
cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42º ao 49º da referida Lei Complementar”.

b) Declaração de conhecimento do Edital: “ Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem
como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

c) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos: “Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores”.

d) Declaração de Não Emprego de Menor: “Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal”.

d) Declaração de Veracidade: “Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas,
conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.”

f) Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade: “Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência
de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os
requisitos de habilitação, bem como ME RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes
e verdadeiras as propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante”.

g) Declaração de Atendimento ao art. 5º da cf: “Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.
5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado”.

h) Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991: “Declaro que cumpri a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendi às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”.

i) Declaração de Cota de Aprendizagem: “Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da
CLT”.

j) Declaração de Sustentabilidade: “Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental,
respeitando as normas de proteção ao meio ambiente”.

k) Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Municipal: “Declaro 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
Município 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”.

l) Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: “Declaro, ainda, que os meus
sócios gerentes e/ou sócios 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.

m) Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes, Suspensão Temporária ou Inidoneidade Para Licitar: “Declaro
que não existem 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 Órgãos da
Administração da Prefeitura Municipal de Gurupi; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou
IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar
ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

n) Declarações Posteriores: “Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui
prestadas, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de
cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência contratual”.

2.4.2. A falsidade das declarações de que trata o item anterior sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, em
conformidade com § 5º do art.26 e aplicações combinado com o art.49, inc. III do Decreto nº10.024/2019, de 20/09/2019 e
demais legislações pertinentes.
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3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este

Edital.

3.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao (à) pregoeiro(a) em igual forma e
prazo descrito no item anterior.

3.3. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.4. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da
sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores
alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).

3.4. 1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam
subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

3.5. A impugnação não possui efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

3.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a abertura do certame, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteração não afetar a formulação de propostas.

3.7. Caberá ao(à) pregoeiro(a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos
anexos, além de poder requisitar subsídios formais e auxílio dos responsáveis pela elaboração desses documentos.

3.8. O prazo para decisão de que trata o item anterior é de dois dia úteis, contados da data de recebimento.

3.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão
disponibilizadas por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

3.10. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por
parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo

Portal de Compras Públicas, por meio do sítiowww.portaldecompraspublicas.com.br.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas
junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu
funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página
www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo
e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras as declarações prestadas, suas propostas e lances.

4.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada
diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou ao Município de Gurupi/TO
responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

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

4.6. O Pregão será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) do Município de Gurupi/TO, com apoio técnico e operacional do Portal de
Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO
5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, os licitantes interessados,

após estarem devidamente credenciados no referido sítio eletrônico, deverão encaminhar, única e exclusivamente, por
meio do sistema eletrônico no endereço acima, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, a
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para recebimento das propostas.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falelcom@portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.1.1. Serão consideradas inválidas as propostas e os documentos de habilitação apresentadas por quaisquer outros meios.

5.2. A licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher em campo próprio do sistema eletrônico as Declarações “online”,
fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

5.2.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

5.2.2. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

5.2.3. As empresas que apresentarem propostas para participação no Pregão na forma Eletrônica, automaticamente estarão
prestando declaração dando ciência que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o disposto
no art. 4º, VII, da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.

5.2.4. O representante credenciado deverá observar as condições do Edital, as condições e exigências previstas e condicionantes
do objeto do certame, manifestar em campo próprio do sistema o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação prevista neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto deste certame, bem como, os documentos de
habilitação até a data e horário previsto no preâmbulo deste ato convocatório.

5.3. As propostas deverão ser elaboradas com base no edital e seus anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante o
levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta
licitação.

5.4. A licitante, ao apresentar sua proposta no sistema eletrônico, deverá preencher o campo preço unitário e/ou total, em
moeda nacional, com apenas duas casas decimais após a vírgula, sendo desclassificada a proposta que seja apresentada de
forma diversa.

5.4.1. Na proposta deverá conter no que couber, descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, marca, modelo,
prazo de validade ou de garantia;

5.4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Proponente e, havendo divergência entre as condições
da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

5.4.3. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.4.4. Nos preços ofertados pela licitante no cadastro de sua proposta no sistema deverão estar inclusos todos os custos
operacionais, os valores incidentes, tais como taxas, impostos, fretes, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação do objeto sem ônus para a Contratante.

5.5. Desde que não tenha encerrado o período de tempo previsto para o encaminhamento, os licitantes poderão rever, retirar ou
substituir os documentos de habilitação e as propostas iniciais apresentadas.

5.5.1. Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelo(a) Pregoeiro(a).

5.5.2. A apresentação da proposta por parte da licitante significa o pleno conhecimento e sua integral concordância com o
disposto neste edital e seus anexos.

5.5.3. A proposta, os documentos de habilitação da licitante melhor classificada e eventuais documentos extras solicitados,
somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.5.4. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital
e já apresentados, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado
o prazo de três horas contadas da solicitação do(a) pregoeiro(a) via sistema, servindo a mesma regra para envio da
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. Podendo tal prazo ser prorrogado a
critério da Pregoeira conforme o caso.

5.5.5. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação não haverá ordem de classificação das propostas,
o que ocorrerá somente após os procedimentos acerca da negociação e julgamento de proposta.

5.6. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas, documentos e lances.

5.7. Caberá à licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
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5.7.1. As declarações exigidas neste Edital que não são disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e
enviadas, no que couber, juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, conforme dispuser
o Edital.

5.8. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções
previstas cabíveis deste Edital.

5.9. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Na data e horários previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de preços, passando (o)a pregoeira(o)

a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Termo de
Referência e neste instrumento convocatório.

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.4. O(a) pregoeiro(a) efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipoMENOR PREÇO por ITEM.

6.4.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

6.4.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu
julgamento definitivo conforme definido no neste Edital.

6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.7. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo o
intervalo mínimo de diferença de valores livre, o qual incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.8. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a),
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).

6.8.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

6.9. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

6.11. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

6.12.No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.12.1. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame publicada no Portal de Compras Públicas,
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do licitante.

6.14. Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com o ICMS, taxas, impostos, fretes e outras
despesas, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a Prefeitura Municipal de Gurupi.

6.15. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação,
deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

6.15.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado emmais de 85%.



Edital - Pregão Eletrônico nº 001/2021

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES

BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio 7
Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, telefone: (63) 3301-4314.

6.15.2.Caso julgue necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar ao licitante melhor classificado que evidencie a exequibilidade
de seu lance ofertado:

a) Para comprovar a exequibilidade de sua proposta, o licitante deverá apresentar suas justificativas e documentos que
comprovem a viabilidade e a compatibilidade do valor ofertado com os custos e despesas necessários à integral execução do
objeto, os quais poderão ser encaminhados para análise da Área Requisitante dos produtos a fim de que possa emitir parecer
acerca da exequibilidade;

b) A Proposta considerada inexequível será recusada pelo(a) Pregoeiro(a), hipótese em que será convocado o próximo colocado,
podendo negociar melhor valor para fins de aceitação.

7. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
7.1. Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou médio porte, será observado o
disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 e alterações da 147/2014, conforme segue:

7.1.1. Identificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem até 5% (por
cento) superiores à primeira classificada desde que esta também não seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

7.1.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, enquadrada no subitem 7.1.1., mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de até 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema
eletrônico, situação em que passará à condição de primeira colocada;

7.1.3. Não ocorrendo a adjudicação do objeto à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior,
serão convocadas as remanescentes na ordem de classificação, que se enquadrem no subitem 7.1.1., para o exercício do mesmo
direito.

7.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos no subitem 7.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

7.3. Na hipótese de não ser adjudicado o objeto a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.

8. DOMODO DE DISPUTA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. O modo de disputa adotado para este certame é o aberto e fechado, em que as licitantes apresentarão lances públicos
e sucessivos, com lance final e fechado, observando as regras de classificação inicial das propostas e as demais pertinentes
constantes neste edital.

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos, improrrogáveis.

8.3. Encerrado o prazo de 15 minutos previsto no item anterior o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.

8.4. Encerrada a sessão dos lances, com o decurso do prazo de dez minutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.5. Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento do prazo.

8.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 8.4 e 8.5 o sistema ordenará os lances em ordem crescente de
vantajosidade.

8.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.4 e 8.5, será reiniciada a etapa fechada para que
os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 8.6.

8.8. Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o(a)
pregoeiro(a) poderá, auxiliada pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do
disposto no item 8.7.

8.9. Caso a Licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar
outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

8.10. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão
pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.11. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no
sítio eletrônico portaldecompraspublicas.com.br.
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8.12. Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou inabilitada, o(a) pregoeiro(a) examinará as
ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

9. DA NEGOCIAÇÃO
9.1. Encerrada a etapa competitiva o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente
ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtido um menor valor, bem como decidir sobre
sua aceitação.

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.3. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos caso apresentem valores acima do
valor estimado para negociação.

9.3.1. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta melhor classificada quanto ao preço, a sua exequibilidade, compatibilidade com o
valor máximo de contratação estimado e o cumprimento com as especificações técnicas do objeto, conforme o caso.

9.4. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o(a) Pregoeiro(a), após a negociação direta, não obtiver oferta
inferior ao preço máximo fixado, conforme consta nos autos licitatórios.

10. DA PROPOSTA ATUALIZADA E O EXAME DA PROPOSTA MELHOR CLASSIFICADA
10.1. O prazo para envio da proposta atualizada ao último lance ofertado/negociado e, se necessário, de documentos

complementares que possam ter sido solicitados, será de três horas contadas da solicitação do(a) pregoeiro(a) no
sistema, devendo tal prazo ser considerado em horário de expediente.

10.1.1. A proposta atualizada e eventuais documentos que lhes acompanharem deverão ser anexados na plataforma eletrônica,
não sendo aceitos mediante outro meio.

10.2. A proposta atualizada deverá ser apresentada digitada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões, devidamente
datada e assinada pelo representante legal da empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração e
documento de identificação com foto legível) e conter expressamente:

a) Identificação do Pregão Eletrônico, número do Processo Licitatório;
b) Razão Social da empresa, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição

Estadual e Municipal (se houver);
c) Indicação de ordem sequencial e numérica de cada item, bem como a respectiva quantidade conforme descrito no Termo de
Referência-Anexo I deste Edital;

d) O preço unitário e total para cada item cotado, em algarismos, e valor total da proposta em algarismos e por extenso, ambos
emmoeda corrente nacional, com até duas casas decimais;

e) A descrição/especificação completa, detalhada e individualizada dos produtos ofertados de forma a demonstrar que atendem
as especificações mínimas constantes no Termo de Referência-Anexo I deste Edital;

f) Marca/Modelo/Fabricante, conforme o caso;
g) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (Noventa) dias corridos, contados da data de sua apresentação na plataforma
eletrônica;

h) Conter prazo de entrega do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste Edital;
i) Prazo e forma de entrega do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência- Anexo I deste Edital;
j) Forma de pagamento, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I deste Edital;
k) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento;
l) Identificação com nome, dados pessoais, telefone para contato do responsável legal da empresa que assinará a Ata de Registro
de Preços e o Contrato, desde de este tenha poderes para tal ato em nome da proponente.

10.3. Na proposta atualizada não será admitidas expressões vagas ou imprecisas, de maneira a não ensejar dúvidas e para
demonstrar que o objeto ofertado atende corretamente às especificações técnicas constantes no Termo de Referência –Anexo
I deste Edital.

10.4. Os itens constantes nas propostas que eventualmente não contemplem às especificações contidas no Termo de Referência-
Anexo I deste Edital serão desconsiderados.

10.5. O não envio da proposta atualizada e demais documentos no prazo e forma/requisitos estipulados, ou o descumprimento
de eventuais diligências determinadas pela Pregoeira, ou o abandono do certame acarretará na desclassificação da proposta,
sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra a Licitante.

10.6. O(a) Pregoeiro(a) examinará os documentos encaminhados com a proposta e poderá solicitar parecer técnico ou análise
por parte dos servidores do quadro de pessoal da Contratante, bem como dos servidores responsáveis pela elaboração da
descrição técnica do objeto, para orientar sua decisão.

10.7. É facultado o(a) Pregoeiro(a) a realização de diligência destinada a esclarecer ou a confirmar a veracidade das informações,
prestadas pelo licitante, constantes de sua Proposta e de eventuais documentos a ela anexados.
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10.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações
do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas
alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, erros materiais ou quaisquer falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada e, desde que não comprometam o
interesse público e segurança da Administração.

10.9. O(a) Pregoeiro(a) em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a
conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a
juntada de documentos inéditos, para atender à exigência deste edital, findo o prazo devidamente estabelecido.

10.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e
assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.11. Nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente serão observados os mesmos
procedimentos anteriores.

10.12. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

10.13. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 ou no § 2º do Art. 5º do Decreto nº
8.538/2015, seguindo-se a disciplina estabelecida neste Edital, se for o caso.

10.14. O(a) Pregoeiro(a) poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada
inidônea, assegurada a ampla defesa.

11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro

lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a pela consulta consolidada
de pessoa jurídica, emitida pelo portal do Tribunal de Contas da União no endereço eletrônico (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) em observância aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais, com
fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro
de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016 e a IN032017/TCETO.

11.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, podendo ser feita também em nome de seu sócio
majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.1.2. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) inabilitará o licitante, por falta de condição de participação,
mediante comunicação via chat, com as devidas justificativas.

11.1.3. Após a verificação acima, a habilitação do licitante será aferida por meio da análise dos documentos inseridos no Portal,
os quais devem comprovar a Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, e demais Declarações, conforme dispuser este Edital.

11.2. Para da Comprovação da Habilitação Jurídica a licitante deverá apresentar:
a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de empresário

individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade empresária ou empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

c) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, caso o
licitante seja sucursal, filial ou agência;

d) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Cópia autenticada do Documento de Identidade e do CPF dos sócios e/ou diretores.

11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
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11.3. Para a Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista a Licitante Deverá Apresentar:
a) Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital;

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, emitida pela Caixa
Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS;

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

f) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 12.440, de
07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei.

11.3.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

11.3.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio
ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

11.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a licitante deverá apresentar:
a) Certidão Negativa de Falência, de Concordata, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Certidão.

a.1) No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos
distribuidores.

11.5. Da Habilitação das Microempresa-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP
11.5.1. As empresas qualificadas como ME / EPP na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar todos os

documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, sob pena de
inabilitação.

11.5.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
Edital, sendo habilitada com restrição.

11.5.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora
do certame.

11.5.4. Tal prazo poderá ser prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.5.5. A não regularização da documentação de Regularidade Fiscal pela licitante implicará decadência do direito à contratação
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93, sendo facultado ao(à) Pregoeiro(a) convocar os licitantes
remanescentes para apresentação da proposta subsequente.

11.6. Das Disposições Gerais da Habilitação
11.6.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados concomitantemente com a proposta, conforme dispõe

o item 5.1 deste Edital, no original, ou por meio de cópia autenticada, ou, ainda, por meio da publicação em órgão da imprensa
oficial.

11.6.2. Não serão aceitos documentos em forma divergente do exigido neste Edital, nem a apresentação de protocolos em
substituição aos documentos solicitados.

11.6.3. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da sede matriz, se a licitante for
matriz, ou todos em nome e CNPJ da filial se a licitante for filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser
fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
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11.6.4. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor,
deverão ter sido expedidas em até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública deste Pregão.

11.6.5. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação,
ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

11.6.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo
de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

11.6.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC nº 123/2006 e no § 2º do Art. 5º do Decreto nº 8.538/2015, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

11.6.8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a), examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este
edital.

11.6.9. Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as penalidades legais cabíveis.

11.6.10. No julgamento da habilitação o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos
documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação.

11.6.11. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de Certidões constitui meio legal
de prova.

11.6.12. Constatado o atendimento pleno às exigências de habilitação fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

11.6.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) poderá, a seu critério,
suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.6.14. É dever da licitante atualizar previamente as certidões e documentos inseridos no Portal de Compras Públicas, para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.

11.6.15. Havendo superveniência de fatos impeditivos, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob pena de aplicação das sanções
legais cabíveis.

11.6.16. As licitantes deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e
trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação, ainda que apresente alguma restrição fiscal ou
trabalhista.

11.6.17. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim definidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006,
bem como o Micro Empreendedor Individual, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar
no123/2006).

11.6.18. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das empresas citadas no subitem
anterior, lhes será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa, exceto nos casos de urgência na contratação 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).

11.6.19. A não-regularização fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

11.6.20. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos subitens anteriores implicará a
INABILITAÇÃO da licitante.

12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua

intenção de recurso no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
12.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência do

direito de recurso, estando o(a) pregoeiro(a) autorizada a adjudicar o objeto do certame à licitante vencedora e encaminhar o
processo à autoridade competente para a homologação.
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12.2. A manifestação prévia da licitante para posterior interposição do recurso, durante a sessão pública, será realizada,
exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.

12.3. Diante da manifestação da intenção de recurso o(a) Pregoeiro(a) verificará as condições de admissibilidade do recurso, no
entanto, não atendendo de pronto o mérito recursal.

12.4. Recebida a intenção de interpor recurso pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante deverá apresentar as razões no prazo de 03 (três)
dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que
começará a correr a partir do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.5. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou
conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao(à) Pregoeiro(a) ou enviadas por quaisquer outros
meios.

12.6. Caberá ao(à) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas
decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir
devidamente informado ao Gestor Demandante para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

12.7. O acolhimento de recurso(s) invalidará tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.8. Julgado o(s) recurso(s), a decisão constará exclusivamente no sistema eletrônico, no site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

12.9. O recurso não terá efeito suspensivo, exceto quanto à habilitação ou inabilitação e julgamento das propostas.

12.10. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados
legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.

12.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora, com posterior

homologação do resultado pelo Ordenador da despesa.

13.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará os autos ao Ordenador da despesa
para adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e homologação do procedimento licitatório, eletronicamente.

13.3. Finalizada a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Após a homologação da Adjudicação e do procedimento da Licitação, a licitante vencedora do certame será convocada por

Autoridade Competente, para assinar ou retirar Contrato ou Instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados do Ato Convocatório, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93.

14.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Demandante para a assinatura do Contrato ou
aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado pelo
mesmo prazo, a contar da data de seu recebimento.

14.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Contratada e
aceite pela Administração.

14.2. É facultado à Contratante quando a convocada deixar de firmar no prazo estabelecido no Art. 64 da lei 8.666/93 assinar o
Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o Ato Convocatório, ou revogar a licitação
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

14.3. A recusa injustificada da licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades
estabelecidas neste edital.

14.4. Por ocasião da assinatura do contrato, poderá ser exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

14.5. Decorridos o prazo de validade de sua proposta, sem convocação para a contratação, fica a licitante liberada dos
compromissos assumidos.
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14.6. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante
vencedora.

14.7. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão.

15. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL
PELO RECEBIMENTO, DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO:

15.1. Da forma de aquisição
15.1.1. Os objetos serão solicitados através de emissão de ordem de compra e fornecimento da nota de empenho, mediante

contrato devidamente firmado entre as partes.

15.2. Do prazo de entrega do objeto
15.2.1. Os objetos solicitados para a ETAPA 01 deverão ser entregue no prazo máximo de até 30 (trinta) 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 razões do pedido de prorrogação pela Secretaria, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao
material requisitado e entregue, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.

15.2.2. Os objetos solicitados para as ETAPAS 02, 03, 04, 05 e 06 deverão 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 razões do pedido de prorrogação pela Secretaria, acompanhado da nota fiscal emitida
referente ao material requisitado e entregue, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.

15.3. Das condições de recebimento do objeto
15.3.1.Entregar o objeto acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, embalagem original, intacta, contendo todas as
informações necessárias e obrigatórias sobre fabricação, especificações técnicas e afins, de forma a permitir completa
segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as
especificações técnicas.

15.3.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos
competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente, principalmente para as
prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

15.3.3. O objeto deste Termo de Referência será 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 verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta apresentada;
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento provisório realizada
pelo servidor competente designado pela Secretaria.

15.3.4. Constatadas irregularidades no objeto fornecido, a Secretaria poderá:
a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do material/equipamentos fornecidos, rejeitá-lo, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria dentro do prazo
de até 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantidos o preço registrado.

15.3.5. Independentemente da aceitação, a Contratada ora deverá garantir a qualidade do objeto fornecido, obrigando-se a
repor e/ou corrigir os defeitos, falhas, irregularidades, e se necessário substituir, às suas expensas o que forem entregues em
desacordo ao apresentado na proposta e exigido no Termo de Referência.

15.3.6. A Secretaria se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em desacordo com as
especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de qualidade e/ou apresente
irregularidades.

15.4. Do local de entrega do objeto e servidor responsável pelo seu recebimento
15.4.1. O objeto solicitado pela Secretaria deverá ser entregue no endereço, dia e horário especificados, com o
acompanhamento do respectivo servidor a seguir indicado, o qual fica responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto
entregue, bem como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser obedecidas à forma, especificações e condições
estipuladas neste Termo.

15.4.2. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação dos materiais fornecidos em consonância
com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento em seu verso.

15.4.3. Fica estabelecido que a entrega do objeto deva ocorrer por parte da Contratada, às suas expensas, na Secretaria de
Juventude e Esportes, situada na BR 242, KM 405, saída para a cidade de Peixe, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do
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loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77400-000. Telefone: (63) 3301-4314, ou em outro local indicado dentro
do perímetro urbano deste município, de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00h às 12:00h ou das 14:00h às 18:00h.

15.4.4. Fica designado para o Recebimento do Objeto e Atesto das Notas Fiscais o servidor da Secretaria Municipal de Juventude
e Esportes, Dorimar Walisom Pereira Felix, Assessor Técnico Administrativo, telefone para contato: (63) 3301-4314, e-
mail: juventude.esportes@gurupi.to.gov.br.

15.5. Da garantia e assistência técnica do objeto
15.5.1. A Contratada deverá oferecer a garantia para todos os materiais, conforme o Código de Defesa do Consumidor,

prevalecendo à garantia de fábrica caso esta seja maior, sem ônus adicionais para a Contratante, contados a partir da data do
aceite definitivo.

15.5.1.1. Para os equipamentos da ETAPA 01, os prazos de garantia e suporte e os tipos de garantia ofertados, bem como o SLA’s
de atendimento, deverão ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses. Para os demais itens, o prazo de garantia deverá ser
no mínimo de 12 (doze) meses para os bens duráveis ou outra maior que o fornecedor ofereça, a contar do recebimento
definitivo.

15.5.2. A garantia inclui a substituição dos produtos defeituosos no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da
comunicação do fato, sem qualquer ônus para a Contratante.

15.5.3. A garantia de fábrica se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro,
compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os
defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e
mau uso dos usuários.

15.6. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato e acompanhamento do Objeto
15.6.1. Fica designado para a fiscalização do Contrato o servidor Sr. Dorimar Walisom Pereira Felix, Assessor Técnico

Administrativo, telefone para contato: (63) 3301-4314 ou (62) 99677-2945 e-mail:
juventude.esportes@gurupi.to.gov.br, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, responsável
também pelo atesto da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

16. DA FORMA DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos as notas
fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão
da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

16.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo
constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

16.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo
Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e
fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

16.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar
acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável
pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

16.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro
habilitado na licitação.

16.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

16.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

17. DA DOTAÇÃO E DO RECURSO
17.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto correrá à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da

Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, conforme a seguir:

AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0
DOTAÇÃO: 26.2601.27.812.1251.1259
ELEMENTO DA DESPESA: 449051
FONTES DE RECURSOS: 0010

AÇÃO: EQUIP. MAT. PERMANENTE JUV.ESPORTE
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DOTAÇÃO: 26.2601.27.812.1251.1260
ELEMENTO DA DESPESA: 449052
FONTES DE RECURSOS: 2070

AÇÃO: MANUT.ATIV.E PROJ.VOLTADOS P/JUV.ESPORTE
DOTAÇÃO: 26.2601.27.812.1251.2504
ELEMENTO DA DESPESA: 339030
FONTES DE RECURSOS: 2070

18. DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS
18.1. O contrato a ser firmado terá validade inicial de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do mesmo, salvo por

necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

18.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

18.3. Fica designado para a fiscalização do Contrato o servidor Sr. Dorimar Walisom Pereira Felix, Assessor Técnico
Administrativo, telefone para contato: (63) 3301-4314 ou (62) 99677-2945, e-mail:
juventude.esportes@gurupi.to.gov.br., em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, responsável
também pelo atesto da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

18.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de
seus agentes e prepostos.

18.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela
Contratada sem ônus para a Contratante.

18.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
19.1. As obrigações das Partes do Contrato, além das constantes na Lei nº 8.666/93, estão elencadas e deverão ser observadas
conforme elencadas no item 11 do Termo de Referência - Anexo I e na Cláusula Nona da Minuta do Contrato - Anexo IV do
Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões), além das responsabilidades por perdas e danos, devendo

observar rigorosamente as condições 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 12 do Termo de
Referência – Anexo I o qual integra este Edital.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Este Pregão poderá ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice

manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a
convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os Princípios da Ampla Defesa e Contraditório.

21.1.1. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente licitação, sem que disto decorra
qualquer direito às licitantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93. .

21.1.2. A nulidade do processo licitatório induzirá a dos atos decorrentes..

21.2. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

21.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será desclassificado e sujeitar-se-á a
sanções previstas neste edital.

21.4. É facultado o (a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, com vistas ao saneamento
documental, promover diligências, e havendo a necessidade de suspender a sessão pública para tal, a mesma somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência.

21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do Município de Gurupi/TO.

21.6. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de
sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a
realização da sessão pública do pregão.
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21.7. A critério do(a) Pregoeiro(a), o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser
prorrogado pelo tempo que imprescindivelmente se julgar necessário.

22.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.

21.8.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

21.9. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo(a) Pregoeiro(a), no endereço eletrônico mencionado
neste Edital ou através do telefone (63) 3301-4367.

21.10. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por Conveniência do Administrativa, sem
prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também na
página www.gurupi.to.gov.br.

21.12. O inteiro teor do processo licitatório está disponível para vista aos interessados, na Diretoria de Licitações, sito 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, telefone: (063) 3301-4308, de segunda à sexta-feira, das
08:00hrs às 14:00hrs.

21.13. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não entregar os produtos adjudicados,
o(a) pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

21.14. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado
pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. O(a) pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original
de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

21.15. O resultado da licitação será divulgado no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.16. Respeitados os prazos legais e os direitos das licitantes, a pregoeira, a qualquer tempo, antes da abertura das propostas,
poderá, motivadamente, proceder alterações concernentes à licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no
sistema as informações necessárias e determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura
das propostas.

21.17. O foro da cidade de Gurupi/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

22. DOS ANEXOS
22.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO III - Minuta de Contrato

Gurupi/TO, aos 27 dias do mês de abril de 2021.

JOSÉ CARLOS ARRUDA DE BESSA
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Decreto nº 662/2021

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.gurupi.to.gov.br
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI E AMPLA CONCORRÊNCIA
Processo Licitatório nº 2020.002228

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

1. DEMANDANTE
Demandante:Município de Gurupi por intermédio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes.
Responsável: Sidnei Dourado Campos
Telefone: (63) 3301-4314

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. O presente certame justifica-se pela necessidade de se proporcionar acesso aos recursos tecnológicos
necessários para potencializar as habilidades técnicas dos jovens, visando aumentar suas perspectivas de
ingresso no mercado de trabalho. O Espaço 4.0 promoverá o ambiente criativo de inovação utilizando a
infraestrutura de “shipping coitainer” totalmente customizado e preparado para transmitir bem-estar e
estimular o aprendizado dos jovens com todos os aparatos de modelo educacional: mesas, cadeiras,
iluminação, climatização e equipamentos necessários para iniciar a imersão nas novas tecnologias da indústria
4.0. A unidade será um espaço específico para cursos profissionalizantes para jovens entre 15 e 29 anos,
beneficiando a população de Gurupi - TO, por intermédio do convênio SICOV n° 887019/2019.

3. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A licitação a ser realizada para a aquisição do objeto deste Termo de Referência será processada na

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, critério de julgamento tipoMENOR PREÇO POR ITEM.

3.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o que determina o art. 14 da Lei nº 8.666/93
e a Lei Federal nº 10.520/2002.

3.3. O procedimento licitatório a ser adotado, será regido pelo Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores.

3.4. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos também pelas demais legislações aplicáveis,
em especial pela 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, observadas as alterações e atualizações
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

4. DO OBJETO
4.1. O objeto deste Termo de Referência tem por objeto a realização de Pregão Eletrônico para a AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0.

5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS
5.1. Segue abaixo tabela dos materiais com suas especificações e quantitativos:

META 1: IMPLANTAR UMA UNIDADE DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0 NOMUNICÍPIO DE GURUPI/TO
ETAPA 01: AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA IMPLANTAR O ESPAÇO 4.0

ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT CLASSIFICAÇÃO
DOS ITENS

01 52206

CONTAINER ADAPTADOMOBILIADO PARA IMPLANTAR O ESPAÇO 4.0 -
CONTAINER REEFER
12 METROS 40 PÉS 12X2,43X2,89
1 FECHAMENTO DO FUNDO DO CONTAINER
COM PAINEL ISOTERMICO DE2,25X2,50X0,10 METROS
100 PINTURA INTERNA (UMA COR) + LIXAMENTO
+ ZARCÃO + ESMALTE SINTETICO CORES PRONTAS.

UN 01 Ampla Concorrência
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98 PINTURA EXTERNA (UMA COR)
LIXAMENTO + ZARCÃO + ESMALTE SINTETICO CORES PRONTAS. 2 PORTA
DE AÇO DO CONTAINER DE CORRER 2,10X3M COM PREPARAÇÃO PARA
RECEBER PORTA DE VIDRO TEMPERADO 54 REDE ELÉTRICA APARENTE EM
CANALETA DE PVC - PONTO
ELETRODUTO GALVANIZADO - 7 BARRAS
CONDULETES - 35 UN
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 UNI
INTERRUPTOR DUPLO - 1 UNI
TOMADA UNIVERSAL (ALTA, MEDIA E BAIXA) - 34 UNI
TOMADA PARA ANTENA - 1 UNI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6/8 - 1 UNI
LUMINÁRIAS 36W - 5 UNI
TOMADAS RJ45 - 12 UNI
ROTEADOR/SWITCH - 1 UNI
PAINEL LED 12W - 1 UNI
PROJETOR LED 50W - 1 UNI
1 REDE HIDAULICA - PONTO
1 BANCADA DE GRANITO BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL 2X5 - 1 UNI
CUBA EM AÇO INOX - 1 UNI
SIFÃO - 1 UNI
TORNEIRA - 1 UNI
LIGAÇÃO FLEXÍVEL - 1 UNI
VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA CUBA - 1 UNI
1 ARMARIOS EMMDF ARMÁRIO EMMDF BRANCO 15MM COM PUXADORES
EM ALUMÍNIO NATURAL TIPO SP 047L, SENDO 01
VASSOUREIRO PISO/TETO TAMANHO 40X30 CM COM 02
PORTAS, 07 ARMÁRIOS SUSPENSOS 90X40X35CM COM
01 PORTA BASCULANTE. 01 ARMÁRIO SOB BANCADA DE GRANITO
TAMANHO 63X62X50 E 01 ARMÁRIO
SUSPENSO SOBRE BANCADA TAMANHO
63X53X35CM
1MESAS EMMDF SENDO: 04 MESAS DE 1,40X55CM; 01 MESA 140X80CM;
02 MESAS DE 1,39X55CM E 01 MESA DE
223X60CM. OS PÉS DASMESAS SERÃO EM TUBO
INDUSTRIAL 4X4 COM CHAPA 16, PINTADO COM
ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA DOR PRETA E
TEMPO EMMDF ESPESSURA DE 3CM NA COR BRANCA
1 ARMARIOS EMMDF COPINHA 01 ARMÁRIO EMBAIXO DA BANCADA DA
COPINHA 80X50CM COM 02 PORTAS; ARMÁRIO SUSPENSO DA COPINHA
80X35CM
COM 02 PORTAS
3 PROJETOR DE LED (6500K) -PROJETOR LED QUADRADO TAMANHO
28,7X23,4X5,4 90,00 270,00
CM POTENCIA 50W E TEMPERATURA 6.500K
INSTALADONA PARTE SUPERIOR DO CONTAINER
1 PAINEL DE LED (18W) PAINEL LED QUADRADO SOBREPOR 22,5X22,5 CM
POTENCIA 18W E TEMPERATURA 6.500K;
50 PISO VINILICO ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DE PISO - 10
PISO VINILICO - ESPECIFICADO EM PROJETO (PISO GERAL
+ PAREDE DO SANITÁRIO) 50 M²
1 BANHEIRO PORTA PRANCHETA
FECHADURA, DOBRADISSA E PUXADOR - 1 UNI
BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA - 1 UN
ARMÁRIO EMMDF (DML) - 1 UNI
ASSENTO SANITÁRIO - 1 UN
TUBO DE LIGAÇÃO - 1 UN
KIT FIXAÇÃO - 2 UN
ANEL DE VEDAÇÃO - 1 UN
VÁLVULA DE DESCARGA - 1 UN
REGISTRO GERAL - 1 UN
ACABAMENTO DE REGISTRO- 1 UN
BARRA DE APOIO - 2 UN
LAVATÓRIO SUSPENSO - 1 UN
COLUNA SUSPENSA - 1 UN
SIFÃO - 1 UN
TORNEIRA - 1 UN
LIGAÇÃO FLEXIVEL - 1 UN
ESPELHO - 1 UN
PAREDE EMDRYWALL(1,34M LARG X 2,70 ALT - 1 UN
1 TELHADO COM TELHA TÉRMICA TELHA SANDUÍCHE TRAPEZOIDAL 2
FACES GALVALUME COM NÚCLEO EM EPS (ISOPOR) ESPESSURA 40MM
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PINTADO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 11 UN
ESTRUTURAMETÁLICA 05 PEÇAS(4,50M) EM PERFIL ENRIJECIDO 15X6X2
EM CHAPA #14;
04 VIGAS METÁLICA (12,00M) EM PERFIL ENRIJECIDO
"C" 5X10X1,7 CHAPA #14;
05 PONTALETES(0,13M) EM PERFIL ENRIJECIDO 15X6X2
EM CHAPA #14;
3 PORTA DE VIDRO BLINDEX 2,10X2 1.800,00 5.400,00
1 QUADRO BRANCO (LOUSA) EMMDF LOUSA COMBASE EMMDF OU
COMPENSADO COM 300,00 300,00
ACABAMENTO EM FÓRMICA BRANCA COMMOLDURA DE
ALUMÍNIO COM LARGURA DE 160CM E ALTURA DE 120CM
1 QUADRO DE CORTIÇA QUADRO COMBASE EMMDF OU COMPENSADO,
200,00 200,00
REVESTIDO COM CORTIÇA E MOLDURA EMALUMÍNIO
NATURAL COM LARGURA DE 73CM E ALTURA DE 120CM
1 PAINEL PARA FERRAMENTAS PAINEL PARA FERRAMENTAS 72,5 X 57,5
CM 200,00 200,00
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR
DE CARBONO.
DIMENSÕES:
TAMANHO (LXAXP): 725 X 575 X 20 MM
CAPACIDADE DE CARGA: 30 KG DISTRIBUÍDOS
ESPESSURA DA CHAPA: 0,60 MM
1 AR CONDICIONADO INSTALADO AR CONDICIONADO SPLIT HW LG DUAL
INVERTER 18000 BTUS FRIO 220V
1 CASTELO D'AGUA 04 PILARETES DE ESTRUTURA DE CANTO EM TUBO
METÁLICO 5X5 CHAPA #16;
30 PEÇAS (1,32M) DE FECHAMENTO DE CASTELO
D'ÁGUA EM TUBOMETÁLICO 2X5 CHAPA #18; 30
PEÇAS (2,47M) DE FECHAMENTO DE CASTELO D'ÁGUA
EM TUBOMETÁLICO 2X5 CHAPA #18; 02 PEÇAS
(1,93M) VIGA EM PERFIL ENRIJECIDO 15X6X2 CHAPA
#14

ETAPA 02: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR ESPAÇO 4.0
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT

02 49887

COMPUTADORDESKTOP
Processador: i7-8700 - Coffe Lake LGA 1151 3.2 Ghz 12MB Cache;
Placa Mães: LGA 1151 Chipset B360;
Memória: 16 GB (2x8) 2400MHz DDR4;
Placa de Vídeo: PNY Quadro P1000 - 4GB GDDR5 128 bit 640 Cuda Cores -
VCQP1000-PORPB;
Disco Rígido Interno (HD) - 1TB Sata III 3.5” 7200 RPM;
Fonte: 500W 80 Plus;
Gabinete: Gabinete Genérico;
Monitor: 24” LED 75hz HDMI/VGA/;
Teclado padrão ABNT 2;
Mouse óptico

UN 02 Item Exclusivo

03 49885

IMPRESSORA 3D
Área de impressão;
400mm x 400mm x 400mm;
Volume de 64 litros;
Módulo de LCD integrado;
Nivelamento automático;
Entrada para cartão de memória;
Conexão com computador através de interface USB;
Extrusor com bico de Aço inoxidável para maior durabilidade e desempenho;
Utilizar filamento de 1,75mm, bico com saída de 0,4mm;
Resolução ajustável de 0,1mm a 0,3mm (altura da camada);
Conexão USB;
Módulo de LCD integrado;
Ajuste automático de altura;
Entrada para cartão de memória;
Alimentação 110v/220v;
Suporte para rolo de filamentos;
Materiais de impressão: PLA, Flexíveel, PETG.

UN 04 Item Exclusivo

04 49888

NOTEBOOKS
Processador: 13-6006U - Cache: 3MB - Clock: 2.0 GHz.
Memória: RAM 4GB (4GB soldado DDR4 2133 MHz) - Máxima Expansão:
16GB.
Armazenamento: 1TB 5400 RPM. Chipset: integrado

UN 06

Item Exclusivo
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Placa Gráfica: Integrada Intel® HD Graphics 520.
Tela: Tamanho: 15.6”; Full HD Antirreflexo;
Resolução 1920 x 1080 (Full HD); Formato: 16:9 Widesreen
Áudio: 2 x 1.5W Alto falantes com certificação Dolby Áudio.
Portas: HDMI; RJ - 45. Ethernet: 100/1000M.
Bateria: 2 células 30WH.
Adaptador AC: 45W.
USB: 2 x USB 3.0. USB Tipo C: 1 x USB Tipo C (USB 3.0).
Leitor de cartão: Leitor de cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)

05 52661

TABLET de tela de 10,5” (2560 x 1600 pixels), 4G, 3G, Wi-Fi, Processador
octa-core de até 2,35 GHz, Caneta S Pen, Armazenamento de 64 GB
(expansível até 400 GB), Câmera Traseira de 13 MP e frontal de 8 MP, Leitor
de Iris, Bateria de 7.300 mAh.

UN 01

Item Exclusivo

06 52662
TABLET de tela de 10,5” 2K (2048x1536 pixels) 4G, 3G, Wi-Fi e Bluetooth 4.2,
Processador Apple A10X Fusion, Armazenamento de 64 GB, Câmera traseira
de 12 MP com flash e frontal de 7 MP, Leitor de digitais (Touch ID).

UN 01
Item Exclusivo

ETAPA 03: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VISUAL PARA EQUIPAR ESPAÇO 4.0
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT

07 49889

SMART TV
Smart TV LED 50 polegadas 50UK6510 Ultra HD 4k com Conversor Digital;
Possuir: 4 HDMI - 2 USB - Wi-Fi ThinQ AI - WebOS 4.0 60Hz - Inteligência
Artificial.

UN 01 Item Exclusivo

ETAPA 04: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E KITS DEMANUTENÇÃO PARA ESPAÇO 4.0
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT

08 49890

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA
Bivolt (110v/220v);
Torque Max. (dur0/macio): 6/15 Nm;
Número de rotações (sem carga): 0-700 r.p.m;
Amplitude de apert, min/max: 6mm;
Voltagem da bateria: 12V;
Comprimento: 186 mm;
Largura: 73mm;
Altura: 185mm;
Porta brocas: Mandrill de aperto rápido;
Diâmetro de perfuração (máximo de perfuração em madeira: 10 mm; máximo
de perfuração em aço: 6mm; máximo do parafuso: 6mm).

UN 01 Item Exclusivo

09 49891

KIT DE FERRAMENTAS PARA REPARO DE CELULAR, NOTEBOOK E
TABLET
Chave Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15;
Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0;
Chave de Fenda: 1.5, 2.0;
Chave Hexagonal: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5;
Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 1.2;
Chave Y: 2.0;
Chave PH2;
Chave Triângulo: 2.3;
Chave U1: 2.6;
02 - Chaves plásticas;
01 - Ventosa;
01 - Pinça;
01 - Chave Pentalobe 30mm.

KIT 01 Item Exclusivo

10 49892

KIT DE FERRAMENTASMANUAIS
01 - Maleta Plástica;
01 - Alicate;
01 - Alicate de Encanador;
01 - Martelo;
01 - Estilete;
01 - Chave de Fenda;
01 - Chave Phillipis;
01 - Nível;
01 - Chave de suporte para Bits;
11 - Bits de Fenda e Phillips;
09 - Soquetes 5mm a 13mm;
06 - Chaves de boca 8mm e 10mm a 14mm;
04 - Chaves Allen 3mm a 6mm;
04 - Chaves de precisão;
01 - Fita Isolante;
05 - Presilhas;
10 - Buchas;
10 - Parafusos;
82 - Pregos.

KIT 01 Item Exclusivo
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ETAPA 05: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR O ESPAÇO 4.0
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT

11 49896
CARTUCHOS
Cores variadas Pla 2,85mm Cartucho Fi Impressão 3d, 5 ml por pacote de
filamento impressora 3D.

UN 10 Item Exclusivo

12 49897

FILAMENTO PLA
Temperatura de extrusão: 220 a 240°C (235°C utilizado em testes);
Temperatura da mesa: 110°C com adesivo para fixação;
Retract; 1,0mm
Fator de extrusão: 1,0 (100%)
Diâmetro do filamento: 1,75mm ou 2,85mm;
ExtrusionWidth: 0,48mm (largura de extrusão padrão).

UN 24 Item Exclusivo

13 49898
MOUSE USB
Mouse óptico, interface USB, mínimo de 2 botões e scroll, com resolução
mínima de 800dpi, devidamente comprovada na especificação do produto.

UN 10 Item Exclusivo

14 49989 ESTABILIZADOR 330VA
Protetor Multifuncional 330 va. UN 10 Item Exclusivo

15 49900

TECLADOUSB
O modelo EK-76-TP é um prático teclado, feito de borracha , com conexão USB
e compatível com Windows e Linux. É possível utilizar uma tecla de função
para alternar entre o padrão normal e o destinado a dedógrafos

UN 10 Item Exclusivo

ETAPA 06: AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EQUIPAR O ESPAÇO 4.0
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT

16 52188 CANETA DESTACA TEXTO resina termoplastica tinta a base de agua caixa
com 12 unidades CX 10 Item Exclusivo

17 52189 CANETA ESFEROGRÁFICA tinta cor azul caixa com 12 unidades CX 08 Item Exclusivo
18 52190 CLIPS TAMANHONº 2/0 fabricado em aço caixa com 100 CX 50 Item Exclusivo
19 52191 CLIPS TAMANHONº 6/0 fabricado em aço caixa com 50 und CX 50 Item Exclusivo
20 52202 ENVELOPE OURO 310X410 UN 200 Item Exclusivo
21 52192 ENVELOPE OUROMÉDIO A4 24X34 CM UN 200 Item Exclusivo

22 52193 EXTRATOR DE GRAMPO tipo espatula fabricado em ferro galvanizado
tamanhominimo 15 cm com 12 unid CX 05 Item Exclusivo

23 52194 FITA ADESIVA 45MMTRANSPARENTE UN 100 Item Exclusivo

24 52195 GRAMPEADOR para uso em grampo 26/06 tamanho grande grampeamento
minímo 25 folhas UN 06 Item Exclusivo

25 52196 GRAMPO p/ grampeador 26/6 fabricado em aço caixa com 500 un CX 50 Item Exclusivo

26 52197 LÁPIS PRETO Nº 2 apontador grafite composição madeira ceâmica caixa com
144 unidades CX 05 Item Exclusivo

27 49912 LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA CX 10 Item Exclusivo

28 49913 MARCADOR PERMANENTE cores diversas pincel anatomicos com tinta
permanente base de alcool caixa com 12 unidades CX 10 Item Exclusivo

29 52198 PAPEL A4 210x 2,97 mm 75g /m 10x500 caixa com dez resmas CX 50 Item Exclusivo
30 49915 PASTA EM L formato a4 para documentos 220x310 mm UN 10 Item Exclusivo
31 49916 PASTA ELASTICA ABA COM ELÁSTICO 5,5 CM OUMAIS UN 50 Item Exclusivo
32 49917 PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO UN 50 Item Exclusivo

33 52199 PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO ESTREITO tamanho oficio com visor
alta resitência expessura minima de capa de 2mm na cor preta UN 10 Item Exclusivo

34 52200 PENDRIVE 16G COM TAMPA PROTETORA PARA CONECTOR UN 10 Item Exclusivo
35 49921 PERFURADORDE PAPEL EXTRAGRANDE 60 FLS UN 05 Item Exclusivo

36 49922 PINCEL ATÔMICO GROSSO 8.0mm cores variadas utilizadas para confecção
de cartazes, paineis e escrituras em embalagens UN 05 Item Exclusivo

37 49923 RÉGUA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 30 cm de cumprimento com numero
de escala em preto UN 10 Item Exclusivo

5.2. Os equipamentos solicitados devem ser fornecidos em embalagem original, intacta, contendo todas as
informações necessárias e obrigatórias sobre fabricação, especificações técnicas e afins, no que couber.

6. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL E DO SERVIDOR
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:

6.1. Da forma de aquisição do objeto
6.1.1. Os objetos serão solicitados através de emissão de ordem de compra e fornecimento da nota de empenho,

mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

6.2. Do prazo de entrega do objeto
6.2.1. Os objetos solicitados para a ETAPA 01 deverão ser entregue no prazo máximo de até 30 (trinta) dias
úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho, podendo este prazo, ser
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prorrogado, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pela Secretaria, acompanhado
da nota fiscal emitida referente ao material requisitado e entregue, devendo esta ser conferida e atestada por
servidor competente.

6.2.2. Os objetos solicitados para as ETAPAS 02, 03, 04, 05 e 06 deverão 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 razões do pedido de prorrogação pela Secretaria,
acompanhado da nota fiscal emitida referente ao material requisitado e entregue, devendo esta ser conferida e
atestada por servidor competente.

6.3. Das condições de recebimento do objeto
6.3.1. Entregar o objeto acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, embalagem original, intacta,
contendo todas as informações necessárias e obrigatórias sobre fabricação, especificações técnicas e afins, de
forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o
quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas.

6.3.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos
órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente,
principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).

6.3.3. O objeto deste Termo de Referência será 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 verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta apresentada;
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus
anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias corridos após o
recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pela Secretaria.

6.3.4. Constatadas irregularidades no objeto fornecido, a Secretaria poderá:
a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do material/equipamentos fornecidos, rejeitá-lo,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria
dentro do prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantidos o preço
registrado.

6.3.5. Independentemente da aceitação, a Contratada ora deverá garantir a qualidade do objeto fornecido,
obrigando-se a repor e/ou corrigir os defeitos, falhas, irregularidades, e se necessário substituir, às suas
expensas o que forem entregues em desacordo ao apresentado na proposta e exigido no Termo de Referência.

6.3.6. A Secretaria se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em desacordo com
as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão 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 deverá ser entregue no endereço, dia e horário especificados, com o
acompanhamento do respectivo servidor a seguir indicado, o qual fica responsável pelo recebimento e
fiscalização do objeto entregue, bem como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser obedecidas à
forma, especificações e condições estipuladas neste Termo.

6.4.2. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação dos materiais fornecidos em
consonância com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento
em seu verso.

6.4.3. Fica estabelecido que a entrega do objeto deva ocorrer por parte da Contratada, às suas expensas, na
Secretaria de Juventude e Esportes, situada na BR 242, KM 405, saída para a cidade de Peixe, Lote 04, Gleba
08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77400-000. Telefone: (63)
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3301-4314, ou em outro local indicado dentro do perímetro urbano deste município, de segunda-feira a sexta-
feira, das 08:00h às 12:00h ou das 14:00h às 18:00h.

6.4.4. Fica designado para o Recebimento do Objeto e Atesto das Notas Fiscais o servidor da Secretaria Municipal
de Juventude e Esportes, Dorimar Walisom Pereira Felix, Assessor Técnico Administrativo, telefone para
contato: (63) 3301-4314, e-mail: juventude.esportes@gurupi.to.gov.br.

7. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO
7.1. A Contratada deverá oferecer a garantia para todos os materiais, conforme o Código de Defesa do

Consumidor, prevalecendo à garantia de fábrica caso esta seja maior, sem ônus adicionais para a Contratante,
contados a partir da data do aceite definitivo.

7.1.1. Para os equipamentos da ETAPA 01, os prazos de garantia e suporte e os tipos de garantia ofertados, bem
como o SLA’s de atendimento, deverão ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses. Para os demais itens, o
prazo de garantia deverá ser no mínimo de 12 (doze) meses para os bens duráveis ou outra maior que o
fornecedor ofereça, a contar do recebimento definitivo.

7.2. A garantia inclui a substituição dos produtos defeituosos no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos,
a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a Contratante.

7.3. A garantia de fábrica se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro,
compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a
sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito
decorrer de dolo, imperícia e mau uso dos usuários.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, após a emissão da

Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, e será efetuado em até 30
dias corridos após o Atesto de Recebimento do objeto.

8.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o
mesmo cadastro habilitado na licitação.

8.3. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras,
fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e
respectiva Agência.

8.3.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do
Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite
de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

8.3.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e
deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão
Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e
autorizado para tal.

8.4. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da
Regularidade Fiscal a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União,
Estadual e Municipal, bem como a do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS e Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas-CNDT.

8.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com
o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS
9.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto correrá à conta dos recursos específicos consignados no

Orçamento da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, conforme a seguir:
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AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0
DOTAÇÃO: 26.2601.27.812.1251.1259
ELEMENTO DA DESPESA: 449051
FONTES DE RECURSOS: 0010

AÇÃO: EQUIP. MAT. PERMANENTE JUV.ESPORTE
DOTAÇÃO: 26.2601.27.812.1251.1260
ELEMENTO DA DESPESA: 449052
FONTES DE RECURSOS: 2070

AÇÃO: MANUT.ATIV.E PROJ.VOLTADOS P/JUV.ESPORTE
DOTAÇÃO: 26.2601.27.812.1251.2504
ELEMENTO DA DESPESA: 339030
FONTES DE RECURSOS: 2070

10. DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DA NOTA FISCAL:
10.1. O contrato a ser firmado terá validade inicial de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do

mesmo, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº
8.666/93.

10.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

10.3. Fica designado para a fiscalização do Contrato o servidor Sr. Dorimar Walisom Pereira Felix, Assessor
Técnico Administrativo, telefone para contato: (63) 3301-4314 ou (62) 99677-2945, e-mail:
juventude.esportes@gurupi.to.gov.br., em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93,
responsável também pelo atesto da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

10.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

10.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente
atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar os objetos nos prazos apontados no item 6.2. deste termo de Referência, a contar da data de

recebimento da Nota de Empenho;
b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega,

tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento do objeto;

c) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará durante a execução do contrato;
d) Fornecer a garantia mínima nos termos estipulados no item 7 deste termo de Referência, prevalecendo

a garantia de fábrica caso está se apresente maior, sem ônus adicionais para a Contratante, observando-se a
garantia contida nos manuais do fabricante para defeitos de fabricação, desde que cumprido o período
mínimo exigido, contados a partir do seu recebimento definitivo;

e) Emitir e entregar Nota Fiscal referente ao objeto a ser fornecido com a descrição constante no Instrumento
Contratual, de acordo com a proposta apresentada e obedecendo as especificações mínimas contidas no
Termo de Referência;

f) Entregar junto com a nota fiscal emitida, as certidões de regularidade fiscal devidamente válidas ao
responsável pela fiscalização do instrumento contratual;

g) Trocar/substituir/reparar/corrigir, pelo dentro do prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados da
notificação por escrito, mantidos o preço registrado do objeto caso venha a ser recusado;

h) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto;

i) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
j) Cumprir todas as orientações da Contratante para o fiel desempenho, fornecimento do objeto;
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k) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor
municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar e atestar o recebimento do objeto;

l) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou perante terceiros em razão
de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou
penalidades legais a que estiver sujeita, durante a execução do contrato em conformidade, ou por qualquer
irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.

m) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

n) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de habilitação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

11.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações da
CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as condições indispensáveis ao eficaz cumprimento das obrigações das partes elencadas
dentro dos prazos estabelecidos;

b) Exercer a fiscalização do objeto no momento da entrega, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, obedecendo
ao disposto no Termo de Referência, no Edital, na proposta apresentada, no instrumento contratual firmado,
manuais de instalação e normas pertinentes, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas
e/ou glosas que se fizerem necessárias;

c) Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto por meio de servidor competente devidamente designado;
d) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as respectivas especificações contidas no

Termo de Referência, Proposta apresentada ou Contrato firmado;
e) Comunicar imediatamente por escrito toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade

verificada na execução do estabelecido no Contrato, estipulando o prazo par que se regularize sob pena de
serem-lhe aplicadas às sanções legais e contratualmente previstas;

f) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, e dirimir quaisquer
dúvidas e buscar as devidas soluções para a concretização do processo de aquisição do objeto;

g) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada após conferir se as tendas entregues corresponde à
especificação descrita no Termo de Referência, na proposta vencedora apresentada, no Instrumento
Contratual firmado;

h) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada conforme estipulado, desde que não
haja impedimento legal para o ato;

i) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
j) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua

responsabilidade;
l) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes em caso de inadimplemento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES
12.1. Ao(s) licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por

perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as
sanções 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 sanção de Advertência consiste na comunicação formal à licitante, advertindo-lhe sobre o
descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada
poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem

em prejuízo financeiro à Administração;
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções
previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:
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a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo não superior
a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três
décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado;

b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo superior a
30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à
possibilidade de rescisão unilateral;

c) Por inexecução total injustificada do Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
obrigação assumida;

d) Recusa do adjudicatário em receber a Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da
data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente
e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 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 aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária,
conforme prevê o art. 9° da Lei 10.520/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

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

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

a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
b) Deixar de entregar/instalar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Não mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
g) Fazer declaração falsa;
h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelo
prejuízo resultante, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

12.1.1. Para os fins do item 12.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e
97 da Lei nº 8.666/93.

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

12.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 12.1., poderão ser aplicadas juntamente com a do item
II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº
8.666/93.

12.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de
correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o
licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado.
Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de instalação das razões de defesa.

12.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla
defesa e ao contraditório.
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12.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 12.1. são da competência da Autoridade Competente,
conforme o caso.

12.6. A sanção prevista no item V do item 12.1. é da competência de autoridade superior competente da
Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente
justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

Elisangela Oliveira de Souza
Coord. de Contratos e Termos de Referência
Responsável pela elaboração do Termo de

Referência
SECAD - Fone: (63) 3301-4309

Dorimar Walisom Pereira Felix
Secretaria Municipal de Juventude e

Esportes
Responsável pela especificação do Objeto

Fone (63) 3301-4314

Aprovo o presente Termo de Referência,

SIDNEI DOURADO CAMPOS
Secretaria Municipal de Juventude e Esportes

Decreto nº 007/2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
COM ITENS EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI E AMPLA CONCORRÊNCIA
Processo Licitatório nº 2020.002228

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA/ATUALIZADA

À (ao)
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Gurupi

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.002228
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0.

DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:
Endereço: (completo) CEP: Cidade: Estado:
CNPJ Nº:
Inscrição Estadual nº:
Telefone: (xx) e-mail:

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

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ARP:
Nome Completo:
Nacionalidade: Estado Civil:
Profissão:
CPF nº Carteira de identidade (nº e órgão expedidor):
Residência e Domicílio: (completo)
Telefone: (xx) e-mail:

Prezado (a) Senhor (a),

Apresentamos Proposta para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0.,
em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 2020.002228, no Edital do Pregão
Eletrônico nº 001/2021 e seus Anexos.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do
referido Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância
nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir
nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais,
trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega, descarregamento, embalagens, licenças, despesas com frete e
todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado; assumindo total
responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os
valores unitário e total.

Item Descrição do Produto Unid Qtd. Marca/Modelo/
Fabricante

Valor
Unitário R$

Valor
Total R$
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: ________________________________ (_____________________________________________________)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______________________________________

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da
Fornecedora, obedecido os atestos as notas fiscais realizadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-
Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator
impeditivo imputável à Fornecedora.

DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO
LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO
OBJETO E DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO: De acordo com as especificações descritas
nos itens 6 e 7 , do Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de maneira
independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima
especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não da referida licitação;

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
Prefeitura Municipal de Gurupi antes da abertura oficial das propostas; e

6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________de 2021.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Este modelo é meramente exemplificativo para a apresentação de Proposta de Preços, não devendo
constar na mesma o cabeçalho e rodapé do Município.
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1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
COM ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI E AMPLA CONCORRÊNCIA
Processo Licitatório nº 2020.002228

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020.002228
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0, CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DE GURUPI POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES E A EMPRESA
_______________________________.

a) CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GURUPI, Estado do Tocantins, por intermédio do SECRETARIA MUNICIPAL DE
JUVENTUDE E ESPORTES DE GURUPI-TO, inscrita no CNPJ 17.718.435/0001-79, com sede no Centro Administrativo,
localizado na Rod. BR 242, KM 405, saída para PEIXE, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo
Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77410-970. Fone: (063) 3301–4314, neste ato representada por seu Secretário nomeado pelo,
Decreto Municipal nº 007 de 1º de janeiro de 2021, Sr. Sidnei Dourado Campos, brasileiro, solteiro, contador, portador do
CPF n. 930.315.301-44 e RG n. 333.044 SSP-TO, residente e domiciliado na Rua J, Qd.50, Lt. 13 n.115. Setor União V, Gurupi-TO,
CEP: 77.413-790, Celular: (63) 99941-1520

b) CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº __________________, e Inscrição
Estadual nº _______________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxxx-xxxx, e-mail:
_____________________________, neste ato representada pelo Sr. [Nome Do Representante Legal], portador da Carteira de
Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote,
Setor, CEP, Cidade, CEP, Telefone(xx)xxxx-xxxx, e-mail: _____________________________;

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 001/2021, na forma do Decreto nº 10.024, de
20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 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, Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de
Ratificação do seu Gestor, conforme Termo de Homologação emitido em ______/______/2021, tudo constante no Processo
Licitatório nº 2020.002228, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão
2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico nº 001/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO
ESPAÇO 4.0, conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de
Referência (Anexo I) do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato
2.2.1. Constitui objeto deste Contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0, conforme
condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência (Anexo I) do
Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto

Item Código Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário R$

Valor Total
R$
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL E DO
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

3.1. Da forma de aquisição do objeto
3.1.1. Os objetos serão solicitados através de emissão de ordem de compra e fornecimento da nota de empenho, mediante

contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do prazo de entrega do objeto
3.2.1. Os objetos solicitados para a ETAPA 01 deverão ser entregue no prazo máximo de até 30 (trinta) 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 razões do pedido de prorrogação pela Secretaria, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao
material requisitado e entregue, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.

3.2.2. Os objetos solicitados para as ETAPAS 02, 03, 04, 05 e 06 deverão 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 razões do pedido de prorrogação pela Secretaria, acompanhado da nota fiscal emitida
referente ao material requisitado e entregue, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.

3.3. Das condições de recebimento do objeto
3.3.1. Entregar o objeto acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, embalagem original, intacta, contendo todas as
informações necessárias e obrigatórias sobre fabricação, especificações técnicas e afins, de forma a permitir completa
segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as
especificações técnicas.

3.3.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos
competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente, principalmente para as
prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.3.3. O objeto deste Termo de Referência será 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 verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta apresentada;
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento provisório
realizada pelo servidor competente designado pela Secretaria.

3.3.4. Constatadas irregularidades no objeto fornecido, a Secretaria poderá:
a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do material/equipamentos fornecidos, rejeitá-lo, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria dentro do
prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantidos o preço registrado.

3.3.5. Independentemente da aceitação, a Contratada ora deverá garantir a qualidade do objeto fornecido, obrigando-se a
repor e/ou corrigir os defeitos, falhas, irregularidades, e se necessário substituir, às suas expensas o que forem entregues em
desacordo ao apresentado na proposta e exigido no Termo de Referência.

3.3.6. A Secretaria se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em desacordo com as
especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do padrão de qualidade e/ou apresente
irregularidades.

3.4. Do local de entrega do objeto e servidor responsável pelo seu recebimento
3.4.1. O objeto solicitado pela Secretaria deverá ser entregue no endereço, dia e horário especificados, com o
acompanhamento do respectivo servidor a seguir indicado, o qual fica responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto
entregue, bem como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser obedecidas à forma, especificações e condições
estipuladas neste Termo.

3.4.2. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação dos materiais fornecidos em consonância
com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento em seu verso.

3.4.3. Fica estabelecido que a entrega do objeto deva ocorrer por parte da Contratada, às suas expensas, na Secretaria de
Juventude e Esportes, situada na BR 242, KM 405, saída para a cidade de Peixe, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do
loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77400-000. Telefone: (63) 3301-4314, ou em outro local indicado
dentro do perímetro urbano deste município, de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00h às 12:00h ou das 14:00h às 18:00h.
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3.4.4. Fica designado para o Recebimento do Objeto e Atesto das Notas Fiscais o servidor da Secretaria Municipal de Juventude
e Esportes, Dorimar Walisom Pereira Felix, Assessor Técnico Administrativo, telefone para contato: (63) 3301-4314,
e-mail: juventude.esportes@gurupi.to.gov.br.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4.1. A Contratada deverá oferecer a garantia para todos os materiais, conforme o Código de Defesa do Consumidor,

prevalecendo à garantia de fábrica caso esta seja maior, sem ônus adicionais para a Contratante, contados a partir da data
do aceite definitivo.

4.1.1. Para os equipamentos da ETAPA 01, os prazos de garantia e suporte e os tipos de garantia ofertados, bem como o SLA’s
de atendimento, deverão ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses. Para os demais itens, o prazo de garantia deverá ser
no mínimo de 12 (doze) meses para os bens duráveis ou outra maior que o fornecedor ofereça, a contar do recebimento
definitivo.

4.2. A garantia inclui a substituição dos produtos defeituosos no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da
comunicação do fato, sem qualquer ônus para a Contratante.

4.3. A garantia de fábrica se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo
substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados,
o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso dos usuários.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto correrá à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da

Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, conforme a seguir:

AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 4.0
DOTAÇÃO: 26.2601.27.812.1251.1259
ELEMENTO DA DESPESA: 449051
FONTES DE RECURSOS: 0010

AÇÃO: EQUIP. MAT. PERMANENTE JUV.ESPORTE
DOTAÇÃO: 26.2601.27.812.1251.1260
ELEMENTO DA DESPESA: 449052
FONTES DE RECURSOS: 2070

AÇÃO: MANUT.ATIV.E PROJ.VOLTADOS P/JUV.ESPORTE
DOTAÇÃO: 26.2601.27.812.1251.2504
ELEMENTO DA DESPESA: 339030
FONTES DE RECURSOS: 2070

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO
6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de R$ __________ ( __________________________________).

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada
após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.

6.3. No preço acordado estão inclusas todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (fretes),
garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais
despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, após a emissão da Nota

Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, e será efetuado em até 30 dias corridos após o
Atesto de Recebimento do objeto.

7.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro
habilitado na licitação.

7.3. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo
constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.3.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo
Licitatório, Nº do Pregão, Nº Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e
fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.3.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar
acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável
pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.
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7.4. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da Regularidade Fiscal
a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, bem como a
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s),
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS
8.1. O contrato a ser firmado terá validade inicial de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do mesmo, salvo por

necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado para a fiscalização do Contrato o servidor Sr. Dorimar Walisom Pereira Felix, Assessor Técnico
Administrativo, telefone para contato: (63) 3301-4314 ou (62) 99677-2945, e-mail:
juventude.esportes@gurupi.to.gov.br., em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, responsável
também pelo atesto da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou
de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela
Contratada sem ônus para a Contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar os objetos nos prazos apontados na CLÁUSULA SEGUNDA deste contrato, a contar da data de recebimento da
Nota de Empenho;
b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, tributos,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto;
c) Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará durante a execução do contrato;
d) Fornecer a garantia mínima nos termos estipulados na CLÁUSULA QUARTA deste contrato, prevalecendo a garantia de
fábrica caso está se apresente maior, sem ônus adicionais para a Contratante, observando-se a garantia contida nos manuais do
fabricante para defeitos de fabricação, desde que cumprido o período mínimo exigido, contados a partir do seu recebimento
definitivo;
e) Emitir e entregar Nota Fiscal referente ao objeto a ser fornecido com a descrição constante no Instrumento Contratual, de
acordo com a proposta apresentada e obedecendo as especificações mínimas contidas no Termo de Referência;
f) Entregar junto com a nota fiscal emitida, as certidões de regularidade fiscal devidamente válidas ao responsável pela
fiscalização do instrumento contratual;
g) Trocar/substituir/reparar/corrigir, pelo dentro do prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação por escrito,
mantidos o preço registrado do objeto caso venha a ser recusado;
h) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto;
i) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
j) Cumprir todas as orientações da Contratante para o fiel desempenho, fornecimento do objeto;
k) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a
entrega do objeto, fiscalizar e atestar o recebimento do objeto;
l) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou perante terceiros em razão de ação ou
omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que
estiver sujeita, durante a execução do contrato em conformidade, ou por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
m) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade
verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
n) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
de habilitação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

11.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações da CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as condições indispensáveis ao eficaz cumprimento das obrigações das partes elencadas dentro dos
prazos estabelecidos;
b) Exercer a fiscalização do objeto no momento da entrega, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, obedecendo ao disposto no
Termo de Referência, no Edital, na proposta apresentada, no instrumento contratual firmado, manuais de instalação e normas
pertinentes, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
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c) Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto por meio de servidor competente devidamente designado;
d) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as respectivas especificações contidas no Termo de
Referência, Proposta apresentada ou Contrato firmado;
e) Comunicar imediatamente por escrito toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na
execução do estabelecido no Contrato, estipulando o prazo par que se regularize sob pena de serem-lhe aplicadas às sanções
legais e contratualmente previstas;
f) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, e dirimir quaisquer dúvidas e buscar as
devidas soluções para a concretização do processo de aquisição do objeto;
g) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada após conferir se as tendas entregues corresponde à especificação descrita
no Termo de Referência, na proposta vencedora apresentada, no Instrumento Contratual firmado;
h) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada conforme estipulado, desde que não haja
impedimento legal para o ato;
i) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
j) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua
responsabilidade;
l) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes em caso de inadimplemento

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES
10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos,
devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções 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 sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o
descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser
aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo
financeiro à Administração;
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua
aplicação se dará nos seguintes casos:

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta)
dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor total contratado;
b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze
por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
c) Por inexecução total injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15%
(quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito
pela Pregoeira no ato da sessão: 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 aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02.
Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado
por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função 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 até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:
a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Não mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;
g) Fizer declaração falsa;
h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto,
reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.
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10.1.1. Para os fins do item 10.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º
8.666/93.

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

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a
defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser
observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo
estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de
recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário
Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e
a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 10.1 são da competência da Contratante.
10.6. A sanção prevista no item V do item 10.1 é da competência de autoridade superior competente da Administração,
facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS
11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas
decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela
Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes,
mediante motivação formalizada e justificada, no que couber, obedecendo ao disposto nos artigos 57 e 65 da Lei nº
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução
total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia
(quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da
desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto,
recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento
Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93,
Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021 e Processo Licitatório nº 2020.002228.

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha
servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos,
independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi/TO, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do mês de ______________ de 2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SIDNEI DOURADO CAMPOS

Contratante

RAZÃO SOCIAL
Contratada

Testemunhas:

1_______________________________________________________________________________________________ CPF____________________________________________

2_______________________________________________________________________________________________ CPF____________________________________________
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