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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

 

O Município de Bom Jesus do Tocantins/TO; através de sua Pregoeira designada pelo decreto nº 020/2020, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de Pregão 
Presencial, tipo menor preço por item, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nos termos da Lei nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, atendendo ainda a Lei Complementar 
nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, conforme especificações contidas no anexo I do Edital. 

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO (art. 40, Lei n° 8.666/93). 
 
Pregão: 002/2020. 
 
Órgão Interessado: Fundo Municipal de Assistência Social.  
 
Cnpj: 14.995.109/0001-10. 
 
Tipo: Menor preço por item. 
 
Forma e Regime de Execução: Forma presencial, execução indireta, para registro de preços. 
 
2. OBJETO (art. 40, I, Lei n° 8.666/93). 

 
Contratação de pessoa jurídica do ramo por menor preço por item visando a aquisição de cestas básicas, nos 
termos do inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 3º, do decreto presidencial 10.282 de 20 de março de 2020 que 
aponta a assistência social a famílias em situação de vulnerabilidade como essencial em face do 
enfrentamento ao coronavirus, covid-19 no município de Bom Jesus do Tocantins/TO, como consta das 
condições definidas no termo de referência, e minuta do contrato, todos anexo a este edital. 
 
3. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (art. 40, Lei n° 8.666/93). 

 
Data: 08/07/2020. Horário: 09h (nove horas), Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida Tocantins, nº 21, Centro, Bom Jesus do Tocantins/TO, CEP: 77.714-000. 
 
4. ANEXOS (art. 40, §2º, Lei n° 8.666/93). 

 
4.1 - Integram o instrumento convocatório: 

 Anexo I – Termo de Referência, Especificações e Quantitativos (art. 40, §2º, I e II, Lei n° 8.666/93); 

 Anexo II - Modelo de Proposta de Preços (art. 40, XVII e §2º, IV, Lei n° 8.666/93); 

 Anexo III – Modelo de Procuração (art. 40, XVII e §2º, IV, Lei n° 8.666/93); 

 Anexo IV - Modelo de Declaração Relativa à Habilitação (art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02); 

 Anexo V – Modelo de Declaração de Recebimento dos Documentos da Licitação; Modelo de Declaração 
de Empregados Menores; Modelo de Declaração de Disponibilidade para a Execução do Objeto do 
Contrato; Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo; Modelos de Declaração de 
Impedimento de Licitar com Órgão Público, Declaração de Inexistência no quadro de pessoal da empresa 
de servidor publico, federal, estadual e municipal. (art. 40, XVII e §2º, IV, Lei nº. 8.666/93); 

 Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
5. INFORMAÇÕES (art. 40, VIII, Lei n° 8.666/93). 
 
Os interessados poderão ler na integra e ter acesso ao edital e seus anexos, e obter quaisquer informações 
pessoalmente através do Departamento de Licitações, de Segunda à Sexta Feira, das 07h (sete horas) às 13h 
(treze horas), no endereço supra indicado, pelo telefone (63) 3483-1172, e ainda no e-mail: 
licitacao@bomjesus.to.gov.br. O Edital estará disponivel no site: www.bomjesus.to.gov.br. 
 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (art. 40, VIII, Lei n° 8.666/93). 
 
6.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste edital e seus anexos. 

mailto:licitacao@bomjesus.to.gov.br
http://www.bomjesus.to.gov.br/
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6.2 A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será comprovada mediante apresentação de 
um dos seguintes documentos. 
 
a) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC 123/06; 
 
b) Declaração de Enquadramento da ME/EPP ou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do 
seu domicilio emitida em no máximo 30 (trinta) dias antes da data prevista para abertura do processo, 
devidamente certificado e assinado em que se comprove que a empresa participante está registrada naquele 
órgão; (Instrução Normativa nº 106/2007). 
 
6.2.1 Os licitantes na condição de ME ou EPP deverão apresentar estes documentos junto com o 
credenciamento. 
 
6.3 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime de falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 
empresas estrangeiras.  
 
6.4 Que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO. 

 

7. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES (Art. 4º, VI, da Lei nº 10.520/02). 

7.1 Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto a pregoeira por um representante que, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório (Anexo III), 
venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
 
7.2 O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou particular, com poderes para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente.  Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

7.2.1 A procuração a que se refere este subitem deverá vir acompanhada de documento que comprove 
os poderes do outorgante junto à empresa licitante (estatuto ou contrato social/ata da assembleia de 
eleição da diretoria). 
 
7.2.2 Caso a empresa deixe de apresentar qualquer dos documentos necessários ao credenciamento, 
não poderá o representante da mesma ofertar lances, sendo considerada inapta a prosseguir no 
certame. 
 

7.3 O licitante participante desse certame deve apresentar a Declaração de Condição de Habilitação (anexo 
IV), em conjunto aos documentos do credenciamento, a não apresentação ou a apresentação de maneira 
irregular desqualifica e impede que o licitante permaneça no certame licitatório.  

 

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (Art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02). 

8.1 As propostas deverão ser datilografadas ou impressas via processamento eletrônico de dados, em língua 
portuguesa, em papel que identifique a empresa licitante, datadas e assinadas, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, sob pena de ter sua proposta de preço desclassificada e ainda conter, 
obrigatoriamente:  
 
8.1.2 Preço por item em algarismo e o valor total da proposta em algarismo e expresso por extenso em reais 
(R$); 
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8.1.2.1 Estes preços são fixos e irreajustáveis e já deverão trazer inclusos os impostos, taxas, fretes e 
quaisquer outras despesas inerentes ao cumprimento da obrigação, com no máximo duas casas decimais. 

 
8.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data indicada no item 3 deste 
Edital; 
 
8.2.1. As propostas que omitirem este prazo serão entendidas como válidas pelo período mínimo acima 
indicado; 
 
8.2.2.. Indicar a marca do produto que integra sua proposta e que será objeto de entrega futura; 

 
8.3. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 
 
8.3.1. Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação; 

 
8.3.2. Não atendam às exigências deste edital, salvo o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
8.3.3. Que apresentarem proposta de preços UNITÁRIOS inexequíveis, irrisórios, de valor zero, ou superior ao 
previsto no anexo I, deste edital, em obediência ao exigido no art. 48 e incisos da lei 8.666/93. 

 
8.3.4. Que apresentarem preço unitário por item superior ao definido no edital, mesmo que o valor do 
lote ao qual o licitante venha a participar esteja com valor total abaixo do definido como máximo, 
ocasião que assim apresentada não ATENDERÁ o critério de aceitabilidade da proposta, sendo o item 
desclassificado. 

 
8.3.5. A licitante que tiver sua proposta avaliada e inclusa nas exigências do item anterior terá o item de sua 
proposta desclassificada, ficando assim impedida de prosseguir no certame, ao item especifico. 
 
9. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS (Art. 4º, X, da Lei nº 10.520/02). 
 
9.1 Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais 
licitantes. 
 
9.2 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais prevalecerão os unitários e, havendo discordância 
entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos; 
 
9.3 Serão também desclassificadas os respectivos itens da proposta que apresentar preços excessivos, estes 
considerados os que exorbitarem da estimativa de custos, baseada no preço de mercado, em pesquisa 
realizada previamente pela Administração e norteadora para adequação da despesa. 
 
10. SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(Art. 4º da Lei nº 10.520/02). 
 
10.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço de interesse do 
proponente e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo 
com Regulamento das Licitações na Modalidade Pregão (Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002), no que 
couber o disposto na Lei nº 8.666/93, e ainda em conformidade com este Edital e seus anexos, na data, local e 
horário indicado no do preâmbulo deste edital. 
 
10.2. Na mesma data, local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, 
através de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos da Lei nº. 
10.520/02, e para a prática dos demais atos do certame. 
 
10.3 Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, passando-
se imediatamente ao recebimento dos envelopes contendo, em separado, as credenciais, as propostas de 
preço e os documentos de habilitação, em envelopes opacos e lacrados, contendo em suas partes externas a 
indicação do seu conteúdo como exemplificado abaixo: 
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
BOM JESUS DO TOCANTINS/TO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2020 
CREDENCIAL 

ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
BOM JESUS DO TOCANTINS/TO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2020 
ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇO 

ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
BOM JESUS DO TOCANTINS/TO. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2020 

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE 

 

10.4 Os envelopes contendo as propostas de preços serão abertos, analisados e rubricados por todos os 
presentes. 

10.5 Os recursos dos licitantes contra atos dos seus concorrentes e do pregoeiro, somente poderão ser 
formulados durante essa reunião, após a declaração do vencedor. 

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS (Art. 4º, X, da Lei nº 10.520/02). 

 

11.1 Serão proclamados, pelo pregoeiro, os proponentes que tiverem suas propostas de menor preço e aceitas 
nos termos do item 8, e em iguais condições as propostas com preços até 10% superior àquele, ou as 
propostas das 03 (três) melhores ofertas aceita pelo pregoeiro, conforme disposto no art. 4º, incisos IX e XI, do 
Regulamento da Licitação na Modalidade de Pregão. 

11.2 Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

11.3 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
constantes na Lei de Licitações e no disposto no Edital. 

11.4 Após encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas definidas no objeto deste edital, 
exclusivamente pelo critério de menor preço, sendo a adjudicação efetuada ao licitante que ofertar a melhor 
proposta após a disputa. 

11.5 Em seguida o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, 
definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 

11.6 Sendo aceitável a oferta serão verificados o atendimento pelo proponente que a tiver formulado, as 
condições de habilitação, relativa à documentação apresentada na própria sessão, verificando-se ainda sua 
autenticidade por meio eletrônico, para aqueles documentos que assim o exigir, e os demais pela apresentação 
do original quando não devidamente autenticados em cartório. 

11.7 Constatando o atendimento pleno às exigências do edital será declarada a proposta de preço do 
proponente vencedor definido no objeto deste edital e seus anexos, sendo-lhe em momento oportuno após 

parecer do controle interno e jurídico adjudicado o objeto deste edital. 
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11.8 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório quanto 
aos documentos de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até 
a apuração de uma proposta que atenda as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 

11.9 Da reunião lavrar-se-á ATA circunstanciada na qual será registrada as ocorrências relevantes e que, ao 
final, será assinada pelo Pregoeiro e pelos proponentes presentes. 

11.10 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital e seus 
anexos, a proposta será desclassificada, e, por conseguinte o ato de contratação, sem que gere ao erário 
público o direito de indenizar, salvo quanto à parcela que já estiver sido fornecido ou do serviço prestado. 

11.11 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica prevalecerão as da proposta. 

11.12 Não se considerarão qualquer oferta OU vantagem não prevista no objeto deste Edital. 

11.13 No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio 
observando o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 da lei nº. 8.666/93, porém em se tratando de 
microempresas e empresas de pequeno porte, serão adotados os critérios previstos da Lei Complementar n 
123/2006. 

11.14 O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligência que julgada necessária à 
análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 

11.15 Todo e qualquer documento apresentado com o objetivo de fraudar esse procedimento licitatório, 
será encaminhado ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que seja tomada as medidas cabíveis, pós processo 
administrativo, instaurado pela administração, respeitando assim o contraditório e a ampla defesa. 

12. HABILITAÇÃO DOS LICITANTES (Art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/02). 

12.1 Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, devidamente lacrado, 
identificado conforme indicado neste edital. 

12.2 Para participar da presente licitação as empresas interessadas deverão apresentar os documentos a 
seguir relacionados: 

12. HABILITAÇÃO DOS LICITANTES (Art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/02). 
 
12.1 Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, devidamente lacrado, 
identificado conforme indicado neste edital. 
 
12.2 Para participação na presente licitação as empresas interessadas deverão apresentar os documentos a 
seguir relacionados: 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA: (Art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/02, c/c Art. 28). 

 
12.2.1 Cédula de identidade;  
 
12.2.2 Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
12.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades 
da mesma natureza ou compatíveis com o objetivo da licitação; 

 
12.2.4 Inscrição do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades civis, de prova 
da diretoria em exercício; 
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12.2.5 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; 

 
REGULARIDADE FISCAL: (Art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/02, c/c Art. 29). 

 
12.2.6 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 
12.2.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou estadual da sede do licitante; 
 
12.2.8 Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de positiva de Débitos Relativos a Tributos Federais; 
Dívida Ativa da União e Previdência Social; e Previdência Social. 

 
12.2.9 Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

 
12.2.10 Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
 
12.2.11 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS através da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

 
12.2.12 Prova de regularidade trabalhista, com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
12.2.13 As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação deverão apresentar no 
dia e hora indicados no preâmbulo, toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
12.2.14 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às microempresas 
e empresas de pequeno porte, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa, conforme disposto no 
Art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
12.2.15 A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto, implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: (Art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/02, c/c Art.31). 

 
12.2.16 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 
proposta; 
 
12.2.17 A boa situação financeira da empresa será feita através da demonstração dos índices financeiros, 
devidamente assinada pelo contador da empresa registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo 
representante legal da empresa, que comprove a boa situação financeira da empresa, através dos seguintes 
índices:   
 

a) Índice de Liquidez Geral  

 AC + RLP  

          ILG=---------------   > ou = 1,0 

    PC + ELP 

b) Índice de Liquidez Corrente 

 AC  

 ILC=--------------   > ou = 1,0 

 PC 

c) Índice de Endividamento 

 PC + ELP 

 IE=-----------------  <ou =  0,50 

  AT             

 



 
 

7 
 

Processo n° 601/2020 
 
Folha n°________  
 
Visto: __________ 

Onde: 
  
 ILG   = Índice de Liquidez Geral 
 ILC   = Índice de Liquidez Corrente 
 IE     = Índice de Endividamento  
 AC   = Ativo Circulante 
 PC   = Passivo Circulante 
 RLP = Realizável a Longo Prazo 
 ELP = Exigível a Longo Prazo 

AT  =  Ativo Total 
 

12.2.18 Prova de possui capital social ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado para a 
contratação, comprovada mediante a apresentação da CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela JUNTA 
COMERCIAL da sede do licitante, emitida em no Máximo 30 (trinta) dias antes da data marcada para o 
recebimento dos envelopes objeto desta licitação. 

 
12.2.19 Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 
emitida via internet. 

 
12.2.20 Os documentos necessários à habilitação dos proponentes poderão ser apresentados em fotocópia 
autenticada por cartório competente ou o original e fotocópia a qual será autenticada pela Comissão de 
Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
OUTROS ELEMENTOS: 

 
12.2.21 Declarar, para fins do disposto no neste edital que recebeu da Comissão de Pregão toda a 
documentação relativa ao processo, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, tendo tomado 
conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução do serviço, nada impedindo 
que o mesmo seja executado, conforme modelo constante no Anexo V do edital; 
 
12.2.22 Declarar Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz, 
conforme modelo constante no Anexo V do edital; 
 
12.2.23 Declarar Que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato 
decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei n° 8.666/93, conforme modelo 
constante no anexo V do edital; 

 
12.2.24 Declarar, para fins do disposto no §2º do art. 32 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela 
Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, que inexistem, até a presente data, fatos impeditivos à sua habilitação no 
presente procedimento licitatória, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 
impeditiva da habilitação, conforme modelo constante no Anexo V do edital; 

 
12.2.25 Declarar na forma da lei, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do 
art. 97 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada 
inidônea de licitar com Órgão Público, Anexo V do edital. 
 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO (Art. 32 da Lei nº 8.666/93). 

13.1 Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por 
cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou mesmo cópia simples, desde que 
acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de 
Apoio no ato de sua apresentação. 

13.2 Os documentos necessários à habilitação que não consignarem em seu corpo prazo de validade, será 
recepcionado e terão sua validade atendida em prazo não superior a (60) sessenta dias contados da data 
prevista para abertura do procedimento licitatório. 
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14. INSTRUÇÕES E NORMAS PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS (Art. 

41, § 1º, §2º da Lei nº 8.666/93). 

14.1 Em, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderão solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

14.1.1 A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e nos 
prazos previstos no art. 8º do Regulamento da Licitação na Modalidade de Pregão, e subsidiariamente no 
art. 109, da lei 8.666/93, devendo ser protocolado junto ao Departamento de Licitações e Contratos, 
situado na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/, no horário de 07h (sete horas) as 13h (treze 
horas) de segunda a sexta-feira, horário de expediente externo, sendo vedado o recebimento por e-mail 
e ou correios. 

14.1.2 Acolhida as razões da impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

14.1.3 O julgamento das razões de impugnação contra o ato convocatório será realizado até a abertura 
do certame licitatório, que será registrado em ata própria a presença dos licitantes presentes e 
comunicada a decisão a todos os interessados que retirarem o edital de pregão e seus anexos. 

14.1.4 A interposição de impugnação contra o ato convocatório não inviabiliza a participação do licitante 
que a promoveu. 

14.1.5 Decai o direito de participar do certame o licitante que impugnar o ato convocatório e não se fizer 
presente ao certame munido dos documentos constantes do ato convocatório.   

14.2 Dos atos do pregoeiro durante a sessão de disputa de preços e habilitação caberão recurso, a ser 
interposto no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas razões, e contra razões, quando 
lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso por escrito, e o mesmo prazo aos 
demais licitantes para impugná-lo. 

14.3 O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. 

14.4 O acolhimento do recurso após julgamento pela comissão de pregão e ratificado pela autoridade superior 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.5 Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informados, à 
consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da adjudicação e homologação 
do procedimento licitatório. 

14.6 A petição dos recursos e as contrarrazões deverão ser protocolado dentro do prazo aqui estipulado, sob 
pena de não ser reconhecido o recurso e julgado como intempestiva junto à Comissão Permanente de 
Licitações, situado na Prefeitura Municipal em endereço, horários e dias de semana citados no item 14.1.1. 

14.7 A petição de impugnação, de recurso e de impugnação de recursos deverá ser instruída, indicando as 
razões da impugnação, do recurso, a fundamentação legal, acompanhada no caso de impugnação por parte de 
possível licitante da PETIÇÃO, CNPJ, CONTRATO SOCIAL, RG e CPF do subscritor da petição, em caso de 
recurso PETIÇÃO, CNPJ, CONTRATO SOCIAL, RG e CPF do subscritor da petição, cópia do ato que originou 
as razões do recurso, por fim nas petições de contra razões de recurso PETIÇÃO, CNPJ, CONTRATO 
SOCIAL, RG e CPF do subscritor da petição, cópia do recurso interposto.    

14.8 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante no preâmbulo do 
Edital. 

14.9 Todos os atos inerentes aos recursos serão processados e julgados nos termos definido no art. 109 e 
incisos da Lei nº. 8.666/93, e ainda obedecendo o disposto no art. 8º da lei nº 10.520/2002. 

15. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO (Art. 7º da Lei nº 
10.520/02). 
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15.1 Após, homologado o resultado desta licitação, será convocada a empresa adjudicatária para assinar a ata 
de registro de preço ou quando for o caso a retirada da respectiva nota de empenho. 
 
15.2 A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicada a matéria. 
 
16. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO (Art.73º à 76º da Lei nº 8.666/93). 
 
16.1 Em conformidade com o disposto nos artigos 73 a 76, da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, 
mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido: 

 
16.1.1 Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega do objeto, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do produto entregue com a especificação pretendida; 

 
16.1.2 Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação, quando a nota fiscal será 
atestada e remetida para pagamento. 
 
16.2. Objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório na proposta do 
adjudicatário, constante do contrato ou da nota de empenho, será rejeitado parcialmente ou totalmente, 
conforme o caso, obrigando o licitante a fornecer aquilo que lhe foi adjudicado, ficando todos os custos da 
substituição sob sua responsabilidade. 
 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 40, XIV da Lei nº 8.666/93). 

17.1. O pagamento referente ao fornecimento ou a prestação dos serviços objeto deste pregão será efetuado 
em ate trinta dias após o fornecimento do produto ou a prestação dos serviços, mediante entrega do item ou da 
prestação dos serviços e após emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada quanto a execução dos serviços 
ou entrega dos materiais, mediante apresentação da Prova de Regularidade para com o INSS (CND), na forma 
exigida pela Constituição Federal em seu artigo 195, parágrafo 3º, Certificado de Regularidade do FGTS, 
emitido pela CEF, e Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e prova de 
inexistência de débitos trabalhistas; 
 
17.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
17.3. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária especifica 
constante do orçamento anual e plurianual de 2019. 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93). 

18.1 A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
 
18.2 O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
 
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 86, 87 e 88 da Lei nº. 8. 666/93). 
 
19.1 Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e o proponente que se 
recusar a cumprir a obrigação, bem como se vier a fazê-lo fora das condições e especificações por ele 
propostas inicialmente, estará sujeito, de acordo com a gravidade da falta e a critério da Administração 
Municipal, às seguintes sanções administrativas: 
 
 19.1.1 Advertência; 
 

19.1.2 Multa na forma prevista neste edital e no contrato; 
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19.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração; 
 
19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

19.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 1/4 (um quarto) do valor da 
adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1% (um por cento) por dia, sobre o 
valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá, a critério da Administração Municipal, a aplicação 
das demais sanções a que se refere o item 19.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos 
pela Prefeitura, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente. 
 
19.3 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
19.4 A aplicação das penalidades será precedida da concessão de prazo para apresentação de defesa por 
parte do contratado, garantindo assim a aplicação do principio do contraditório e da ampla defesa, nos termos e 
condições definidas na lei. 
 
20. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 40, XVII c/c art. 55, V, Lei n° 8.666/93). 

 
20.1 Para atender as despesas do Contrato decorrente desta licitação, serão utilizados os recursos 
provenientes das unidade orçamentarias a seguir: Fundo Municipal de Assistência Social: Projeto/Atividade: 
11.11.08.244.2821.2.139, Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00, Fonte de Recurso: 0701. 
 
21. DISPOSIÇÕES GERAIS (Art. 40, XVII da Lei nº 8.666/93). 
 
21.1 Esta licitação poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba indenização aos licitantes em 
consequência da revogação, nos termos do art. 49 da Lei nº. 8.666/93. 
 
21.2 Não constituem obrigação do município a contratação total do objeto deste processo licitatório, não 
ensejando assim direito real sobre o total da contratação, que será sempre precedida de autorização escrita da 
administração para sua execução. 
 
22. DAS INFORMAÇÕES (Art. 40, Lei nº 8.666/93 e Art. 4º da Lei 10.520/02). 
 
22.1 Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto da presente Licitação poderão 
ser obtidos junto ao Departamento de Licitações, perante à Comissão Permanente de Pregão da Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO; no horário das 07h (sete horas) as 13h (treze horas), de segunda a 
sexta-feira, no endereço constante do preâmbulo deste edital. 

 
Bom Jesus do Tocantins/TO, 26 de junho de 2020. 

 
____________________ 
Renata Silva Lima 
Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO: 
 
O procedimento ora adotado tem por finalidade a Contratação de pessoa jurídica do ramo por menor preço por 
item visando a aquisição de cestas básicas, nos termos do inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 3º, do decreto 
presidencial 10.282 de 20 de março de 2020 que aponta a assistência social a famílias em situação de 
vulnerabilidade como essencial em face do enfrentamento ao coronavirus, covid-19 no município de Bom Jesus 
do Tocantins/TO.  
 
DA CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 
 
As características correspondem ao fornecimento das cestas em quantidades requisitadas pelo setor 
competente e fornecidas imediatamente, com os mesmos valores definidos na ata de registro de preços, que 
vincula o fornecedor ao contratante, confome item e quantitativos a seguir: 
 

ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

 

1 

 

800 

 

UNIDADE 

1 PACOTE  DE ACHOCOLATADO, 

EMBALAGEM 200G; 1 PACOTE DE AÇUCAR, 

EMBALAGEM DE 2KG; 1 PACOTE DE ARROZ 

TIPO 1, EMBALAGEM 5KG; 1 PACOTE DE 

BISCOITO CREAM CRACKER, EMBALAGEM 

400G; 1 PACOTE DE CAFÉ, EMBALAGEM 

250G; 1 FRASCO DE EXTRATO DE TOMATE, 

EMBALAGEM 140G; 1 PACOTE DE FARINHA 

DE MANDIOCA, EMBALAGEM 500G; 1 PACOTE 

DE FEIJÃO CARIOCA, EMABLAGEM DE 1KG, 1 

PACOTE DE FLOCOS DE MILHO, EMBALAGEM 

500G; 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ, 

EMBALAGEM 200G; 1 PACOTE DE MACARRÃO 

ESPAGUETE, EMBALAGEM DE 500G; 1 

FRASCO DE ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 

900ML; 1 PACOTE DE SAL REFINADO, 

PACOTE 1KG; 2 UNIDADES DE SARDINHA, 

EMBALAGEM 125G; 1 FRASCO DE TEMPERO 

COMPLETO, EMBALAGEM 300G; 1 UNIDADE 

DE SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES 

CESTA BÁSICA 50X70CM, QUE DEVERÁ 

ESTAR ESTAMPADO “PREFEITURA DO 

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS/TO”.  

 

OBS: TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO 

CONTER A MARCA DESCRITA NA PROPOSTA 

DE PREÇOS. 

 

R$ 86,13 

 

R$ 68.904,00 

 
 
 
DO PRAZO DE FORNECIMENTO: 
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A Ata de Registro de Preços decorrente desse pregão terá sua validade até 31 de dezembro de 2020, contados 
de sua assinatura como disposto no art. 12, do Decreto Municipal nº 15/2017. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 
Realizar os pagamentos dentro do prazo definido na ata de registro de preços. 
 
Receber e dar quitação no objeto recebido, desde que fornecido em estrita obediência ao que foi licitado. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
 
Fornecer o produto nas mesmas características ofertadas no procedimento licitatório. 
 
DO PREÇO DOS PRODUTOS E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO: 
 
O valor máximo estimado para este procedimento licitatório é de R$ 68.904,00 (sessenta e oito mil, novecentos 
e quatro reais) a serem pagos de acordo a emissão das notas. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
As despesas acima correrão a conta da seguinte dotação orçamentária descrita no item 20 do edital. 
 
DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias contados da data de entrega da nota fiscal, 
devidamente atestada por pessoa responsável pelo recebimento dos serviços. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
A contratação de empresa especializada para o fornecimento aluído nesse processo ocorrerá nos termos e 
condições definida com base na legislação pertinente e atinente a processo próprio de licitação fundado na Lei 
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e no que couber na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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ANEXO II 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2020 
 

 
AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS/TO. 
 
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 

________________________ e inscrição estadual nº__________________, estabelecida no (a) 

___________________________________, em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

002/2020. 

 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do ramo por menor preço por item visando a aquisição de cestas 
básicas, nos termos do inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 3º, do decreto presidencial 10.282 de 20 de março 
de 2020 que aponta a assistência social a famílias em situação de vulnerabilidade como essencial em face do 
enfrentamento ao coronavirus, covid-19 no município de Bom Jesus do Tocantins/TO. 
 
 

Item Unidade Qtdade. Descrição do Produto Valor Unitário Total 

1 
 

  

INSERIR O ITEM COM A 
RESPECTIVA MARCA, 

CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO I . 

  
 

 
 
Dados da empresa: 
 

Razão Social: Cnpj: 

Endereço: Insc. Estadual: 

Cidade: Cep: 

Email: Fone: 

 
Dados do responsável para assinatura do contrato: 
 

Nome: RG nº: 

Cargo/Função ocupada: CPF nº: 

Fone: Banco: 

Agência nº:  Conta nº: 

 
Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contados da data da entrega 
de seu respectivo envelope. 
 
 
 
 
 

Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO III 
 
 
 
 

PROCURAÇÃO (modelo) 
 

 
OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em seu nome 
(nome, endereço/razão social, etc.)}. 
 
 
OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado). 
 
 
OBJETO: Representar a Outorgante no PREGÃO n° 002/2020 (Fundo Municipal de Assistência Social de Bom 
Jesus do Tocantins/TO). 
 
 
PODERES: Para apresentar em sessão publica os documentos relativos a CREDENCIAL, PROPOSTA 
COMERCIAL, HABILITAÇÃO, formular e desistir de lances, participar de sessões públicas de credenciamento, 
abertura e disputa de preço, documentos de habilitação, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, 
formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer 
documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 

_____________, _______de __________de 2020. 
 
 

______________________ 
NOME/CARGO 

 
 
 
OBS: (esse documento só terá validade se apresentado com reconhecimento da assinatura em cartório)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

15 
 

Processo n° 601/2020 
 
Folha n°________  
 
Visto: __________ 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Nome da empresa) ____________________________________,CNPJ Nº_____________________ sediada 

___________________ (endereço completo), declara, para fins do disposto no inc. VII, do art. 4º da lei 

10.520/2002, De 17 julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação do Pregão nº 002/2020. 

 

 

 

_________________________ 

Local e Data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e identificação do declarante 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO; DECLARAÇÃO DE 
EMPREGADOS MENORES; DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO; DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; DECLARAÇÃO DE 
IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ORGÃO PÚBLICO (Modelo). 
 
 
Ref.: PREGÃO n° 002/2020. 
 
 
(licitante) ______, inscrito no CNPJ n° _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(ª) _______, 
portador da Carteira de Identidade n° ________e do CPF n° _______, DECLARA que: 
 
 

a) recebeu da Comissão de Pregão, toda a documentação relativa à PREGÃO n° ____/2020, composta 
do Edital e seus elementos constitutivos, e que, tendo tomado conhecimento de todas as condições e 
eventuais dificuldades para a boa execução do serviço, nada impede que o mesmo seja feito; 
 

b)  para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 
quatorze anos, na condição de aprendiz ( ); 

 
c) que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do 

presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei n° 8.666/93; 
 

d) para fins do disposto no §2º do art. 32 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela Lei n° 
9.648, de 27 de maio de 1998, que inexistem, até a presente data, fatos impeditivos à sua habilitação 
no presente procedimento licitatório, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação;  

 
e) para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de licitar 
com Órgão Público. 

 
 
E por ser a expressão da verdade firmo o presente. 
 
 
 

____________________________ 
Local e data 

 
 

_________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO VI 

Minuta da Ata de Registro de Preço, para:  
 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO POR MENOR PREÇO POR ITEM VISANDO A 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, NOS TERMOS DO INCISO II, DO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 3º, DO 
DECRETO PRESIDENCIAL 10.282 DE 20 DE MARÇO DE 2020 QUE APONTA A ASSISTÊNCIA SOCIAL A 
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMO ESSENCIAL EM FACE DO ENFRENTAMENTO 
AO CORONAVIRUS, COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS/TO. 
 

Processo Licitatório Nº: ..   Processo Adm. Nº: ..... 
 
Validade: até 31/12/2020. 
 
Às ... horas do dia ....., reuniram-se na SALA DE LICITAÇÃO, situada à AV TOCANTINS, 21, 

CENTRO, BOM JESUS DO TOCANTINS, CEP: 77.714-000, inscrito no CNPJ sob o nº 12.502.305/0001-80 , 
representado pela Pregoeira, Sra. RENATA SILVA LIMA, brasileira, portadora do CPF/MF nº 051.455.871-71, 
e os membros da Equipe de Apoio DANIELA NEVES LIMA PIAULINO, ADRIANO AIRES VANDERLEY, 
designados pelo Decreto nº 20/2020, de 15/01/2020, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na 
regulamentação feita pelo Decreto Nº 9.488, de 30 DE Agosto de 2018, em face das propostas vencedoras 
apresentadas no Pregão Presencial nº 002/2020, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade 
administrativa, exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES 

CONTRATADAS, 
 

LOTE/ITEM EMPRESA 

1/1 

NOME:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CPF:  

 
visando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO POR MENOR PREÇO POR ITEM VISANDO A 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, NOS TERMOS DO INCISO II, DO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 3º, DO 
DECRETO PRESIDENCIAL 10.282 DE 20 DE MARÇO DE 2020 QUE APONTA A ASSISTÊNCIA SOCIAL A 
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMO ESSENCIAL EM FACE DO ENFRENTAMENTO 
AO CORONAVIRUS, COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS/TO. 
 

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:  
 
I. assinar o contrato de fornecimento com o(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

BOM JESUS DO TOCANTINS e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 
(Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.  

 
II. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo(a) 

FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, na forma de 
fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.  

 



 
 

18 
 

Processo n° 601/2020 
 
Folha n°________  
 
Visto: __________ 

III. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação 
apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 2/2020 

 
IV. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da 

assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 
 

V. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
BOM JESUS DO TOCANTINS, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na 
presente ARP. 

 
VI. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o(a) FUNDO 
MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS e os Órgãos 
Participantes isentos de qualquer  vínculo  empregatício, responsabilidade solidária ou 
subsidiária 

 
VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, 

exonerando o(a) FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS e 
os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento. 

 
VIII. manter o prazo de garantia e, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista 

no anexo (I)- Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial nº 2/2020 
 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é até 

31/12/2020.  
 
DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes 

desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:  
 

RAZÃO SOCIAL:  

LOTES/ITENS UND QTD ESPECIFICAÇÃO MARCA MENOR PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1/1 UN      

 
DAS OBRIGAÇÕES DO(A) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS 
CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM 

JESUS DO TOCANTINS, entre outras:  
I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a 

indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da 
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação 
definidos pelos participantes desta Ata; 
 

II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 

 
III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão 

Gerenciador; 
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IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa 
oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede 
mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata; 

 
DA CONTRATAÇÃO 
 
CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão 

Presencial nº 2/2020, o(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS e/ou 
órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente 
com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de 
fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições.  

 
CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos 

integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura deste.  
 
DO PAGAMENTO À CONTRATADA 
 
CLÁUSULA NONA: O(A) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS 

ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata 
de acordo com a quantidade efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura 
correspondente dos bens entregues, devidamente atestada pelo setor responsável, em até 05 (Cinco) dias, 
após o recebimento definitivo.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancário(a), 

mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.   O 
documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos: 

 
Parágrafo Primeiro:  
 
a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS 
 
b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS; 

 
c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
 
Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para 
as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua 
reapresentação e conseqüente aprovação.  

 
DAS ALTERAÇÕES DA ATA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o 

disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:  
 
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao Órgão 
Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.  
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Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  

 
I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao 

praticado no mercado;  
 

II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e  
 

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não 
tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;  
 

Parágrafo Terceiro: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  

 
I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades 

previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados;  

 
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de 

fornecimento dos materiais;  
 

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não 
tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;  

 
Parágrafo Quarto: O FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS 

revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação 
vigente.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado 

quando:  
 
I. houver interesse público, devidamente fundamentado; 
 
II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem 

justificativa aceita pelo(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS 

 
IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 

 
V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao 

praticados no mercado; 
 

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 
impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à 
esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade 

desta  
 
Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 8.666/93, o(a) FUNDO 

MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS poderá promover o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.  

 
DAS PENALIDADES 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata o(a) FUNDO MUN DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS poderá, garantido o devido processo legal, a ampla 
defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  

 
I. advertência; 

 
II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado; 

 
III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o(a) 

FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos; 

 
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante  a autoridade que aplicou a penalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, 

independentemente da aplicação de multas:  
 
I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o(a) 

FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS;  
 
II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não 

recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade; 

 
III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços 

do(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS ou dos 
órgãos municipais; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade 

desta  
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quarta não impede que 

o(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS rescinda, unilateralmente, o 
Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na 
Cláusula Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o 
contraditório da PROMITENTE.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS;  
 
Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DE BOM JESUS DO TOCANTINS, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento 
da multa, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da 
sanção;  

 
Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o(a) FUNDO MUN 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS poderá, se houver, valer-se do valor dado em 
garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar 

com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da 
CONTRATADA em prejuízo do(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos 
ao(a) FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS ou aplicações sucessivas 
das outras penalidades anteriormente descritas.  

 
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO GERENCIADOR 

e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, 
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no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

 
DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 

entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Decreto Municipal nº 
15/2017. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

a condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 

anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro 

de  preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.  

 
DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua 

interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº 2/2020 e as 
propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital 
sobre as das propostas.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTE(S) 

CONTRATADA(S) dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de 
Referência - Anexo, do Pregão Presencial nº 2/2020, conforme decisão do Pregoeiro do(a) FUNDO MUN DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, lavrada em Ata datada de ...., e homologação feita 
pela senhora gestora do fundo.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da 

presente  Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.  

 
Bom Jesus do Tocantins, .... de 2020. 

 
Signatários  


