
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAIINA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

MINUTA DO EDITAL 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

MODALIDADE: 

PREGÃO 	PRESENCIAL 	N° 	/ 	— 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(Regido pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 
Federal 	n°. 	7.892, 	de 23 de janeiro de 2013, 
Decreto Municipal n° 1.533, de abril de 2009, Lei 
Municipal 	2.537/2007, 	aplicando-se 
subsidiariamente no que couber a Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e 
demais legislações pertinentes). 

DATA DE ABERTURA (Sessão 
pública 	para 	recebimento 	das 
propostas e documentação de 
habilitação) 

DE 	 DE 

HORÁRIO h 	min 

OBJETO 

Aquisições 	de 	materiais, 	equipamentos 	e 
suprimentos de informática, destinados a atender às 
necessidades da Câmara Municipal de Araguaína do 
Estado do Tocantins pelo período de 12 (doze) 
meses. 

TIPO DA LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR ITEM 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 
Rua 	das 	Mangueiras, 	10 	— 	Centro 	— 	Palácio 
Legislativo Dep.  Darcy  Marinho - CEP 77804-110 - 
Araguaína - Tocantins 

PROCESSO N° /2019 

INTERESSADO 
AMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - TO 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente no  site  da Câmara municipal de Araguaína, no 
endereço 	www. arag uaína .to. leg.br/ 	ou 	através 	de 	solicitação 	pelo 	e-mail  
licitacao©araguaina.toleg.br  ou, ainda, na sede deste poder Legislativo, no horário das 
07h:30 às 13h:30 a partir da data de sua publicação, devendo os licitantes interessados 
disponibilizar CD e/ou  Pen-drive  para gravação do arquivo, ou, ainda mediante o 
recolhimento da taxa de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por cópia, inerentes aos seus 
custos reprográficos, conforme dispõe o inciso  Ili,  do artigo 5°, da Lei 10.520/2002. 
Informações adicionais podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, 
Fone: (63) 3416-0408. 
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DIA: 
HORÁRIO: h 	mmn 

ESAO -PLIBU RE, CO A  

DE DE  

Rua das Mangueiras, 10 — Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho — 
CEP 77804-110 — Araguaína, Tocantins 

LOCAL: 

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

MINUTA DO EDITAL 
EDITAL N° 	/ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 	I 	 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS — SRP 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEIVIPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

1. DO PREÂMBULO 

1.1. A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS, através 
do pregoeiro oficial, designado através da Portaria no 030/2019, de 09/01/2019 da 
Presidência da Câmara Municipal de Araguaína/TO, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGAO, 
NA FORMA PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, POR MEIO DE 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, na data e horário abaixo indicados, 
objetivando a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisições de 
materiais, equipamentos e suprimentos de informática, destinados a atender às 
necessidades da Câmara Municipal de Araguaína do Estado do Tocantins pelo 
período de 12 (doze) meses, a fim de selecionar a melhor proposta, obedecendo às 
condições estatuídas neste Edital e reger-se-á pela legislação aplicável, em especial 
nos termos da Lei n° 10.520/2002; Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006; Decreto Federal n°7.892, de 23 de janeiro de 2013; Decreto Municipal n° 1.533, 
de abril de 2009; Lei Municipal 2.537/2007, aplicando-se subsidiariamente no que 
couber a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais 
legislações pertinentes, observadas as alterações posteriores introduzidas nos 
referidos diplomas legais. 

2.2 	0 Edital poderá ser obtido gratuitamente no  site  da Câmara Municipal de 
Araguaína, no endereço www.araguaina.to.leg.br  ou através de solicitação pelo  e-mail  
licitacao@araguaina.to.leg.br  ou na sede deste Poder Legislativo, no horário das 
07h:30 às 13h:30. 

	

2.3 	Não havendo expediente na data marcada;  a sessão será realizada no primeiro 
dia útil subsequente, na mesma hora e ioca!, salvo por motivo de força rnaior, ou 
qualquer outro fator ou fato irnprevisivel. 

	

2.4 	Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos na sessão deste Pregão na 
mesma data de abertura, e em face de decisão do Pregoeiro, poderá ser determinada 
a continuidade das atividades em dia(s) subsequente(s). 
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2.5 	A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de 
preço e os documentos que a instruírem será pública, dirigida por Pregoeiro e 
realizada de acordo com as disposições deste Editai e seus Anexos, pela Lei Federal 
n° 10.520/2002; Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto 
Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Decreto Municipal n° 1.533, de abril de 
2009; Lei Municipal 2.537/2007, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes, em local, data e horário já determinados. 

2.6 	0 esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros 
assuntos relacionados à presente licitação serão disponibilizados no Departamento de 
Compras e Licitações da Câmara Municipal de Araguaína, ou através do telefone: (63) 
3416-0408, em dias úteis de segunda a sexta, no horário compreendido entre as 
07h30 e 13h30. 

3 	DO OBJETO 

3A Aquisições de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 
destinados a atender às necessidades da  Camara  Municipal de Araguaína do Estado 
do Tocantins pelo período de 12 (doze) meses. 

3.2 	0 uso do Sistema de Registro de Preços para essa aquisição está 
fundamentado no Decreto n° 7.892/2013, haja vista a impossibilidade de definir 
previamente a quantidade exata do objeto a ser adquirido pela Administração. 

3.3 	Os Materiais ofertados pelos licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, 
atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas fixadas pelos 
órgãos competentes de controle de fiscalização. 

4 DO TERMO DE REFERÊNCIA 

4.1. 0 Termo de Referência foi elaborado pelo Departamento de Compra e Licitações, 
devidamente assinado pelo Senhor GUMERCINO ANTÔNIO DE AMORIM, o presente 
processo servirá de base para todo o procedimento licitatório. 

5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 Em razão da não obrigatoriedade de contratação, o Registro de Preço, independe 
de indicação prévia de recursos orçamentários, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme consta no  art.  7°, § 2°, 
do Decreto n° 7.892/2013. 

6 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1 	Somente poderão participar do presente Pregão Microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme a disposição legal da Lei Complementar 
n° 147, de 07 de agosto de 2014, que alterou a redação do artigo 48, inciso I, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que satisfaçam as exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 
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6.2 	A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes 
às condições deste Edital. 

	

6.3 	Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual 
somente poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial e será 
o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por 
escrito, quer oralmente, respondendo, assim, para todos os efeitos, por seu 
representado. 

	

6.4 	Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de um licitante. 

	

6.5 	Quanto à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão ser adotados os critérios estabelecidos na Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e alterações dadas ela Lei Complementar n° 147/2014. 

	

6.6 	Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nesta licitação, com previsto 
na Lei Complementar n° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n° 147/2014, a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: 

6.6.1 De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

6.6.2 Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 
jurídica com sede no exterior; 

6.6.3 De cujo capital• participe pessoa física que seja inscrita como 
empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento 
jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, desde 
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o  art.  3°, inciso 
II, da Lei Complementar n° 123/2006; 

6.6.4 Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do 
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o  art.  
3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; 

6.6.5 Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse 
o limite de que trata o inciso li do caput do  art.  3° da Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006; 

6.6.6 Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo; 

6.6.7 Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

6.6.8 Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 
desenvolvimento, da Caixa Econômica, de sociedade de crédito, 
financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou 
de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
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arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 
previdência complementar; 

6.6.9 Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 
(cinco) anos-calendário anteriores; 

6.6.10 	Constituída sob a forma de sociedade por ações, cujos titulares 
ou sócios guardem, cumulativamente, como contratante do serviço, 
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

	

6.7 	Nos termos do Artigo 47 da Lei Complementar n° 123/2006, a presente 
licitação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas 
e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico 
e social no âmbito municipal e regional. 

	

6.8 	Para uso das prerrogativas previstas na Lei Complementar Federal n° 
123/2006 e alterações da Lei Complementar n° 147/2014, para as Microempresas e 
Empresas de pequeno Porte, as licitantes deverão declarar e comprovar seus 
requisitos no momento do seu credenciamento, conforme modelo anexo deste edital. 

	

6.9 	Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação: 

6.9.1 Empresas em estado de falência, concordata, em processo de 
recuperação judicial, submetida a concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação, (salvo mediante decisão judicial); 

6.9.2 Empresas impedidas de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 
Araguaína  (Art.  ,7° da Lei no 10.520/02); Empresa suspensas 
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar 
com a Administração  (Art.  87, lU, da Lei n° 8.666/93); Empresas 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade  (Art.  87, IV, da Lei n° 8.666/93), e caso participe do 
processo licitatório estará sujeita às penalidades previstas no  art.  97, 
parágrafo único, da Lei n° 8.666/93; 

6.9.3 Empresas que não atendam às exigências deste Edital; 

6.9.4 Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da 
licitação, bem assim a empresa ou instituição que tenha em seu 
quadro societário dirigente ou responsável técnico que seja também 
servidor público vinculado; 

6.9.5 Empresa que incidir no estipulado no  Art.  9° da Lei 8.666/93; 

6.9.6 Empresa que possua  ern  seu contrato social finalidade ou objeto 
incompatíveis com os desta licitação; 
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6.9.7 Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

6.9.8 Empresa que incorrer em outros impedimentos previstos em lei; 

6.10 São consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
para efeito deste instrumento convocatório, aquelas instituições que se 
enquadrarem nas conceituações dispostas nos termos da Lei Complementar n° 
123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, salvo exceções 
dispostas neste Edital. 

7 	DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.7 	No dia, hora e local previstos neste edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio 
receberão os envelopes "n° 1" Proposta de Preços e "n° 2" Documentos de 
Habilitação, os quais deverão ser apresentados fechados de forma indevassável e 
rubricados no fecho, contendo os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° I — PROPOSTA DE PREÇOS 
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 	/ 	— SRP 
DATA DE ABERTURA: I 	/ 	 
HORÁRIO: 	h: 	min 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 	  
CNPJ N° 	. 	. 	 
TELEFONE:  (DOD) 	 
EMAIL:  

ENVELOPE N° 2— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 	I 	 SRP 
DATA DE ABERTURA: / 	I 	 
HORÁRIO: 	h: 	min 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 	  
CNPJ N° 	. 	 
TELEFONE: (DDD) 	 
EMAIL:  

7.8 Os envelopes exigidos deverão ser entregues no endereço citado, 
pessoalmente ao Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio. Pregoeiro e Equipe 
de Apoio não se responsabilizará por memoriais entregues em outros setores deste 
Poder Legislativo. Não caberá ao licitante  questioner  posteriormente a validade de 
qualquer entrega, direcionada para qualquer outra pessoa. 

7.9 	Os documentos relativos à proposta (Envelope no 1) e à habilitação (Envelope 
n° 2) poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, 
devidamente autenticada por cartório competente, ou por membro da equipe de apoio 
do Pregão Presencial, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

7.9.1 	Visando à agilidade dos trabalhos licitatórios, sugerimos que os 
licitantes que pretenderem a autenticação • de documentos via Equipe 

Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 

Fone: (63) 3416-0408 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNFJ (MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

de Apoio ao Pregão, o faça a partir do 2° (segundo) dia antes da data 
de abertura da licitação, na Comissão Permanente de Licitação, nos 
horários das 07h30 ás 13h30, no Setor de Compras da Câmara 
Municipal de Araguaína, localizada na Rua das Mangueiras, n° 10 — 
Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho — CEP 77804-110 — 
Araguaina, Tocantins. 

7.9.2 	Para os documentos disponibilizados pela  Internet  e cuja 
autenticidade poderá ser verificada via consulta no  site  
correspondente, pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, serão aceitas 
copies simples. 

7.10 Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação 
do prazo de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer 
modificações nas mesmas. 

7.11 A partir do momento em' que o Pregoeiro proceder à abertura do primeiro 
envelope, não mais serão aceitos novos licitantes. 

7.12 Iniciado o Credenciamento e recebidos os envelopes "n° 1" Proposta de 
Preços, e "n° 2" Documentos de Habilitação, o Pregoeiro procederá à abertura dos 
envelopes contendo a Proposta de Preços, cujos documentos serão lidos, conferidos e 
rubricados pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos participantes que o desejarem. 

8 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (FORA 
DOS ENVELOPES) 

8.7 	Termo de Credenciamento, habilitando o representante legal para representar 
a empresa perante a Câmara Municipal de Araguaína, na sessão pública da presente 
licitação, outorgando-lhe plenos poderes para praticar todos os atos inerentes ao 
certame (ANEXO II), acompanhado de (conforme o caso): 

8.7.1 Cédula de Identidade ou outro documento oficial de identificação com 
fotografia; 

8.7.2 Estatuto/contrato social. Dispensado o Termo de Credenciamento 
(MODELO CONSTANTE DO ANEXO II), quando o representante for 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, no 
qual estejam expressos no Estatuto/Contrato Social seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura (autenticado); 

8.7.3 Instrumento público de procuração atribuindo poderes pertinentes para 
representação, ou Instrumento de mandato particular, assinada pelo 
sócio (MODELO CONSTANTE DO ANEXO II), proprietário, dirigente 
ou assemelhado da empresa licitante que comprovem poderes para 
que a pessoa credenciada posse manifestar-se em seu nome, com 
firma reconhecida em cartório. Neste ato, será examinado os poderes 
do outorgante por ,meio do contrato/estatuto social ou procuração para 
fazê-lo. No caso de apresentação de instrumento público, fica 
dispensada a apresentação de contrato social/estatuto social ou outro 
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documento para comprovação do outorgante; 

8.7.4 Declaração formal da firma licitante, assinada por diretor, sócio ou 
representante da empresa com poderes comprovados para tal 
investidura, referente ao atendimento aos requisitos de habilitação e 
inexistência de fatos impeditivos de participação no certame (ANEXO  
III);  

8.8 	Declaração de comprovação para microempresas e empresas de pequeno 
porte, de enquadramento em um dos dois regimes, na forma do disposto na Lei 
Complementar n° 123/06 e alterações (ANEXO IV), acompanhada de: 

8.8.1 CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELA JUNTA 
COMERCIAL, comprovando a condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) 
dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação 
das propostas, segundo disposição do  art.  8° da Instrução Normativa 
do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC n° 103, 
de 30 de abril de 2007; 

8.9 	0 credenciamento na forma disciplinada neste item e a(s) declaração(ães) 
a que se refere(m) o(s) item(ns) anterior(es) deverão ser entregues fora do(s) 
envelope(s), antes da sessão de abertura dos envelopes. 

8.10 Somente os licitantes que atenderem aos requisitos deste item terão direito de 
manifestar na sessão pública. 

8.11 0 Licitante que se retirar antes do término da sessão, deixando de assinar a 
ata, considerar-se-á que este renunciou ao direito de recorrer dos atos da Comissão. 

9 	DA PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope ne 01) 

9.7 	A Proposta de Preços deverá ser apresentada, preferencialmente, em 01 (uma) 
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, digitada e impressa, redigida  corn  clareza 
em  lingua  portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, 
devidamente datada e assinada na última folha por diretor, sócio ou representante 
legal da proponente, podendo as demais ser apenas rubricadas, contendo: 

9.8 	Nome ou razão social, endereço completo, telefone;  fax e endereço eletrônico  
(e-mail)  se houver, para contato, 'e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ, no Ministério da Fazenda; 

9.9 	Nome e número do Banco, Agência, loo,:alidade -e Conta Corrente em que 
deverá ser efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto. 

9.10 A proposta deverá conter o preço nos termos constantes deste edital, conforme 
Termo de Referência (ANEXO 1), expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se 

/- após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, cliscriminado em algarismo arábico 
(unitário e total) dos itens, contendo a espeoificacão detalhada, marca e demais 
elementos pertinentes, já inclusos no preço os vakres dos impostos,  texas,  transporte, 
carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver. 
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9.10.1 	Declarar validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias 
a contar da data de abertura do processo licitatório. 

9.11 As propostas que atenderem aos requisitos do edital e seus anexos serão 
verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 

	

9.11.1 	Discrepância entre valor total grafado em algarismos e por 
extenso: prevalecerá o valor por extenso; 

	

9.11.2 	Erros de transcrição das quantidadès previstas: o item será 
corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e 
o preço total; 

	

9.11.3 	Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 
correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a 
quantidade e corrigindo-se o total; 

	

9.11.4 	Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas 
corretas e retificando-se a soma. 

9.12 0 valor total da proposta, para cada item, será ajustado pelo Pregoeiro em 
conformidade com os procedimentos acima para correção de possíveis erros. O valor 
resultante constituirá o total a ser pago. 

9.13 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto 
desta licitação será interpretada como não existente ou inclusa nos preços, não sendo 
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os serviços ser 
prestados sem ônus adicionais. 

9.14 A apresentação da proposta pela empresa licitante implica na declaração de 
conhecimento e aceitação de todas as condições da presente licitação. 

9.15 Cada licitante só poderá apresentar urna proposta escrita. Se verificado que 
qualquer licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou 
mais de uma proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se, os licitantes eliminados, 
às sanções cabíveis. 

9.16 Cabe aos licitantes descrever na integra em sua proposta os materiais 
ofertados, obedecendo às especificações e condições mínimas constantes do Termo 
de Referência (ANEXO I), com informações necessárias ao perfeito entendimento do 
seu conteúdo. 

9.17 Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e acéito pelo Pregoeiro. 

9.18 Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da 
laboração e apresentação de suas propostas, independente do resultado do 

procedimento licitatório. 

9.19 Os preços registrados manter-se-ão inalterados Pelo período de vigência da 
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respectiva Ata de Registro de Preços, admitida revisão quando houver desequilíbrio da 
equação econômico-financeiro inicial da ata, nos termos da legislação que rege a 
matéria. 

9.20 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a prazo e especificações do serviço ofertado ou 
qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas 
apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

9.21 0 não atendimento do item 8 e seus subitens acarretará a desclassificação da 
proposta ofertada pelo licitante. Tal dispositivo aplica-se, inclusive, quanto à exigência 
de declarações. 

9.22 A omissão da marca ou modelo, quando solicitados no Termo de Referência 
(ANEXO I) deste editai, ocasionará a desclassificação do item proposto que não 
observou esta exigência. 

10 DO REGISTRO DE PREÇO SRP 

10.7 0 Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços, relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, 
para contratações futuras peia Administração Pública. 

10.8 Órgão Gerenciador: É o órgão da Administração Pública responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços. 

10.9 Órgão Participante: É o órgão da Administração Pública que participa dos 
procedimentos iniciais da licitação. 

10.10 Órgão não participante: É o órgão ou entidade que não está participando da Ata 
de Registro de Preços, portanto, não  tern  demanda prevista no processo. Contudo, 
poderá participar através de manifestação, obedecendo às normas vigentes. 

10.11 0 Registro de Preços formalizado na ata a ser firmada pela CÂMARA 
MUNICIAL DE ARAGUAIA, ESTADO DO TOCANTINS, e as empresas que 
apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar, no presente certame, terá 
validade de 12 (doze) meses, a parir da data de sua publicação no órgão de imprensa 
oficial. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de 
preços ficarão à disposição da Administração, para que se efetuem contratações nas 
oportunidades e quantidades necessárias até o limite estabelecido. 

10.12 Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Pública 
não ficará obrigada a comprar os serviços, podendo realizar licitações ou proceder a 
outras formes • de prestação quando julgar conveniente, desde que obedecida à 
legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do Registro à 
preferência  ern  igualdade de condições. 

10.13 0 direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido 
pelo beneficiário do Registro de Preços quando o Pregoeiro optar pela Prestação por 
meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 
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10.14 0 gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos 
preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 
registrados na ata, sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os 
preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela 
Comissão Permanente de Licitação. 

10.15 Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos 
preços de mercado, o gerenciador solicitará ao CONTRATADO, mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis 
definidos no subitem anterior. 

10.16 Caso o CONTRATADO não concorde em reduzir o preço, será liberado do 
compromisso assumido, e o gerenciador da ata deverá convocar os demais 
CONTRATADOS, visando igual oportunidade de negociação. 

10.17 Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens 
anteriores, o gerenciador procederá à revogação da ata, promovendo a compra por 
outros meios licitatórios. 

11 	DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

11.7 No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela proposta que, 
tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e 
ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM. 

11.8 Serão selecionados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio à proposta de 
MENOR PREÇO POR ITEM e as demais  corn  preço de até 10 % (dez por cento) 
superiores. 

	

11.8.1 	Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nesta condição, 
serão selecionadas as 03 (três) melhores propostas, 
independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 

	

11.8.2 	Havendo um só licitante, urna única proposta válida, ou se 
nenhum dos licitantes ofertar lance verbal caberá ao Pregoeiro, 
analisadas as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, 
inclusive quanto aos preços, decidir entre considerar fracassado o 
certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou prosseguir 
com o certame, devendo, em cáda uma das hipóteses, justificar e 
deixar constado na respectiva ata dos trabalhos licitatórios. 

11.9 	Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, se observado o que 
dispõe o § 2°, incisos I, II e  ill  do  art.  3° da Lei Nacional 8.666/93, mantiver-se o 
empate, o mesmo será decidido por sorteio, re,alizado pelo Pregoeiro, na forma 
estabelecida no § 2° do  art.  45 da Lei n° 8.666193 e Lei Complementar n° 123/2006 e 
alterações; 

11.10 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se 
pelo último classificado e prosseguindo-se  corn  os demais licitantes em ordem 
crescente de classificação; 
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11.10.1 	0 Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o 
intervalo mínimo entre os lances, para dar agilidade à sessão; 

	

11.10.2 	Na fase de lances verbais não será permitido o uso de 
celulares pelos representantes para eventuais consultas telefônicas; 

11.11 	Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou 
seja, deverão ser obrigatoriamente inferior a este, não sendo aceitos lances para 
iguais valores; 

11.12 A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço por aquele apresentado, pare efeito de ordenação das propostas; 

11.13 Considerando-se a participação exciusiva _ ME e EPP, considerar-se-á 
melhor oferta e vencedora a do menor preço do item, ficando afastados os 
critérios de desempate,  corn  fulcro no disposto nos art]gos 44 e 45 da Lei 
Complementar n° 123/20016. 

11.14 Caso os licitantes classificados não mais realizarem lances verbais, a etapa  
competitive  será encerrada e o Pregoeiro poderá negociar  corn  o autor da melhor 
oferta  corn  vistas a diminuir o preço oferecido; 

11.15 Após a fase de negociação, o Pregoeiro ordenará as propostas ofertadas 
exclusivamente peio critério de MENOR PREÇO POR iTEM; 

11.16 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente que descumprir sua proposta às penalidades constantes deste Edital; 

	

11.16.1 	Após a fase de negociação, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da oferta de menor valor, decidindo rnotivadamente a 
respeito; 

	

11.16.2 	0 desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importará no afastamento da licitante, desde que seja possivel a 
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública de pregão. 

11.17 Sendo aceitável a oferta, será ,asirii:icado o atendimento das condições de 
habilitação da empresa licitante que a tiver formulado, com base na documentação 
apresentada na própria sessão. 

11.18 Resguardado o principio da razoabilidade,,, eventuais falhas, omissões ou 
outras irregularidades sanáveis, nas propostas e/ou nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na sessão pública de pa'ocessamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação. 

11.19 Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital e seus Anexos, será declarada pelo Pregoeiro a .vencedora do certame, sendo- 
lhe adjudic 	objeto. 
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11.20 A proposta ajustada deverá ser entregue ao Pregoeiro no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas após o término da sessão de lances. 

11.21 Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender as exigências 
de habilitação ou se não for possível assinar o contrato e/ou outro documento 
equivalente com o licitante vencedor, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes 
e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta 
válida; 

11.22 Na situação prevista no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente com o objetivo de obter melhor proposta; 

11.23 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, considerados incompativeis em relação aos praticados 
no mercado, conforme o disposto no  art.  48, 11, da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.23.1 	Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista 
no edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes. 

11.24 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelos 
membros da Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) do(s) licitante(s) presente(s); 

11.25 Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam 
irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a 
Administração e nem afetar os direitos dos demais licitantes; 

12 DA HABILITAÇÃO (Envelope n° 02) 

12.7 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual 
(envelope n° 2), devidamente lacrado, conforme relação a seguir: 

12.8 RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURiNCA: 

12.8.1 	Registro comercial, para empresa individual; 

12.8.2 	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, para as sociedades empresariais, e, no 
caso de sociedades por ações,. acompanhado dos documentos 
comprobatórios de eleição de seus administradores, dispensado 
este, caso tenha sido apresentado no Credenciamento 
(autenticado); 

12.8.3 	inscrição do ato constitutvo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova do registro de ata de eieição da diretoria 
em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) de investidura 
ou nomeação da diretoria em exercício; 
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12.8.4 	Decreto de autorização, devidamente publicado, em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

12.9 RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

..... 
F1.3 

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

12.9.2 	Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de 
Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa 
Econômica Federal (mvw.caixa.dov.br) ou do documento 
denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com 
prazo de validade em vigor na data marcada para abertura dos 
envelopes e processamento do Pregão; 

12.9.3 	Prova de Regularidade para  corn  a Fazenda Federal, por 
meio de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais, Divida Ativa . da União e Contribuições 
Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br).  

12.9.4 	Prova de Regularidade para  corn  a Fazenda Estadual, por 
meio de Certidão Negativa de Débito  ern  relação a tributos 
estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 
do domicilio ou sede da licitante; 

12.9.6 	Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por 
meio de Certidão Negativa de Débito  ern  reação a tributos 
Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da 
licitante; 

12.9.6 	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual. 
ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível  corn  o objeto 
contratual; 

12.9.7 	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, por meio de .Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), expedida belo Tribunal Superior do Trabalho 
(www.tst.jus.brIcerftião), conforme Lei n° 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa TST n° 1470/2011 . 

A Microernpresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
em conformidade com a Lei Complementar n° 123/06 e alterações 
deverão apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, 
ainda que existam pendências. 
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12.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

	

12.10.1 	Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não 
superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data 
prevista para apresentação das propostas. Para esta certidão só 
será aceita outra validade se estiver expressa no próprio 
documento. 

	

12.10.2 	Cópia autenticada ou Extrato de Balanço Patrimonial e 
demonstração contábil do ultimo exercício social, já exigíveis na 
forma da lei, que • comprove a boa situação financeira da 
proponente, vedada a .sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, 

	

12.10.2.1 	0 referido balanço quando escriturado em livro 
digital deverá vir acompanhado de "Recibo de entrega de livro 
digital". Se possível, apresentar também termos de abertura e 
de encerramento dos livros contábeis. 

	

12.10.2.2 	Quando SIA, o balanço patrimonial deverá estar 
devidamente registrado na Junta Comercial ou vir 
acompanhado de Certdão da junta Comercial que ateste o 
arquivamento da ata da Assembleia Gera! Ordinária de 
aprovação do Balanço Patrimonial, conforme prevê o § 50  do 
artigo 134, da Lei n° 6.404/76. 

	

12.10.3 	As Microernpresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES NACIONAL, 
deverá apresentar o documento solicitado no item 12.4.2 deste edital. 

	

12.10.4 	Des  empresas constituídas no ano em exercício, 
independente de sua forma societária e regime fisaal, será exigida 
apenas a apresentação do Balanço de Abertura, dispensando-se o 
exigido nos itens 13.4,2 e 13.4.3. 

12.11 	RELATK4'AMENTE A QUALPF!C.AÇÃO TÉ.,CNiCA: 

	

12.11.1 	Apresentar atestado de capacidade técnica, que comprove 
aptidão da empresa flt.-itante para fornecimento de  barn  pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado; 

	

12.11.2 	Declaração formal da firma ilt,tante, exigida  pale  inciso V,  art  27 
da Lei Federa! n° 8.666193, conforme o inciso XX_Xiii do  art.  73  da 
C,onstituiçãc Faa-iarai de 1988, assinado  nor  diretor, sócio ou 
representante da empresa ricitante (ANEXO V). 

	

12.11.3 	Quando da apresentação da documentação, se a licitante for a 
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matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e 
com CNPJ da matriz. 

12.11.4 	Caso a participação no certame se dê através da matriz, com 
possibilidade de que a execução contratual ocorra por filial, ou vice-
versa, ambas devem provar a regularidade fiscal. 

12.11.5 	Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de 
documento" em substituição aos documentos requeridos no presente 
Edital e seus Anexos, com exceção de caso previsto em legislação 
específica. 

12.11.6 	Se a documentação de. habilitação não estiver completa e 
correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, 
a Comissão Permanente de Licitação considerará o proponente 
inabilitado. 

12.11.7 	Os documentos relativos habilitação (envelope no 2) e proposta 
(envelope n° 1) poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia, devidamente autenticada por cartório competente, 
ou por qualquer servidor da. Equipe de Apoio ou servidor público 
designado para esse fim. 

	

12.12 	Os documentos requeridos neste edital, disponível via  Internet,  poderão, a 
qualquer tempo, ter sua veracidade aferida pela Equipe de Apoio. 

	

12.13 	As certidões apresentadas com validade expirada acarretarão a inabilitação 
do proponente, salvo o disposto na Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações. 

	

12.14 	Em nenhum caso será aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer 
posteriormente, a apresentação ou inclusão de documentos de habilitação que não 
fizerem constar do respectivo envelope de documentação, salvo o disposto na Lei 
Complementar n° 123/06 e suas alterações. 

	

12.15 	De toda documentação apresentada em fotocópia autenticada, suscitando 
dúvidas, poderá ser solicitado o oriqrai para conferência, no prazo de 24 (vinte 
quatro) horas, registrando-se em ate tal ocorrência. 

	

12.16 	Também motivará a inabilitaçL3o para os atos subsequentes da licitação falta 
de comprovação do ramo de atividade comerciai vinculado ao objeto desta licitação. 

	

12.17 	A Microernpresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverá 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

	

12.18 	Microempresa (ME) ou Ernpresa de Pequeno Porte (EPP) que apresentar 
documentação de regularidade fiscal com restrição deverá suprir esta deficiência no 
prazo de 05 (cinco)  dies  úteis, prorrooávei por igual período, a critério da Comissão 
Permanente de Licitação. O prazo será contado a partir da data em que a Comissão 
Permanente de Licitação convocar a  proponents..  

Rua das Mangueiras, 10— 	— Paiácio Legi5ativo Dep.  Darcy  Marinho 
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13 DO PAGAMENTO 

13.7 Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega. 

13.8 A CONTRATADA deverá apresentar a Note Fiscal com os produtos 
discriminados, após a Solicitação de Fornecimento feita pelo Almoxarifado. 

13.9 0 pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 
da empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

13.10 0 pagamento será efetuado até o 200  (vigésimo) dia útil, a partir do atesto da 
Note Fiscal pelo Departamento Competente, em conjunto com o Gestor do Contrato, 
mediante depósito em conta bancária da contratada. 

13.11 Os materiais deverão ser entregues no Almoxanfado, sendo, rigorosamente, 
aquele descrito na nota de empenho; na hipótese de entrega de produtos diversos, o 
pagamento ficará suspenso até arespectiva regularização. 

14 ESCLARECIMENTOS E IIVA-13GNAÇÁO DO EDTAL 

14.7 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do 
Pregão Presencial. 

14.8 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas; 

14.9 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatória, será designada 
nova data para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da 
proposta. 

14.10 0 Pedido de impugnação deverá ser Protocolizado no Protocolo da  Camara  
Municipal de Araguaína,  ern  horário de funcionamento, no endereço descrito neste 
edital. 

15 DOS RECURSOS 

15.7 Declarada à vencedora, qualquer licitante . poderá manifestar imediato e 
motivadamente a intenção de • recorrere  corn  registro em ata, quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias corridos, de acordo  corn  o inciso XVIII, do Artigo 
40, da Lei n° 10.520102. 

5.8 0 recurso deverá ser dirigido 	Pregoeire, e protocoli-2:ado no Protocolo 
Central, em horário comercial de fundon,amento deste Poder Legislativo, no endereço 
descrito neste edital, não será admitida apresentação das razões de recursos, por 

	

intermédio defacesimile ou via aernall. 	• 

16.9 Verificada a s Luação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes, 
desde logo, intimadas e apresentarem contrarraz5as em iqual numero de dias, que 
começarão a correr do termino do prazo do fecomente, senda-he  s assegurada vista 

Rua das ;"vinguekas, 3.0—Cerarc., 	Legislafivo Dep.  Darcy  Marinho 
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imediata dos autos. 

15.10 A falta de.- manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto 
da licitação pelo Pregoeiro a vencedora 

15.11 Não acolhendo o recurso, o Pregoeiro procederá a adjudicação do objeto à 
proponente vencedora. 

15.12 Acatado(s) o(s) recurso(s), o Pregoeiro prestará informações no prazo de 01 
(um) dia, e remeterá os autos à autoridade competente para decisão. 

15.13 Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s), e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente hornologará o procedimento licitatório. 

15.14 0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

15.15 Os autos do processo perrnanecerão  corn  vista franqueada aos interessados, 
na Comissão Permanente de Licitação. 

16 DAS PENALIDADES E DAS SANÇOES 

16.7 Peia inexecução total ou parciao objeto desta licitação, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ã ícitante vencedora as seguintes sanções: 

16.8 Ficar impedida de licitar e de contratar  corn  a Administração Pública: 

	

16.8.1 	Por 06 (seis) rri.asasi quando incidir em atraso no cumprimento 
do objeto da lidtação; 

	

16.8.2 	Por 01  (urn)  ano: na execução em desacordo com o exigido em 
contrato; 

16.8.3 	Palo  prazo de até 05 (cinco) anos, em conformidade com o 
artigo 7° da Lei Federal . n° 10.520/2002: Ficará impedido de licitar e 
contratar  corn  a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descrecienciado no cadastro de fornecedores deste Município, 
garantido o direito prévio da citação e de, ampla defesa, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 
cominações legais o licitante que: 

16.8.3.1 Apresentar documentação faca exigida para o certame; 

16.8.3.2 Comportar-a de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal; 

16.&3.3 Enselar retardamento da execução de seu objeto; 

16.8.3.4 Não mantiver a proposta; 

16.8.3.5 Fainar ou fraudar a execução  dc  contrato; 
Rua das Martgueiras,10 — Centro Faiácic Legk!ativo Dep.  Darcy  Marinho 
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16.8.3.6 Não honrar o conteúdo da proposta ofertada. 

16.9 Pela inexecuçáo total ou parcial do contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93 
sem prejuízo das sanções elencadas nos artigos 81 a 88, a CONTRATADA sujeitar-
se-á às seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, garantida 
prévia e ampla defesa: 

I. Advertência, a ser aplicada sempre por escrito. 

II. Multa, a ser aplicada sobre o valor total do fornecimento de: 

a) 0,2% (dois décimos por canto)"ao dia, por cada dia de atraso na entrega do 
material ou no descurnprimento das obrigações assumidas, até o 15° dia 
(décimo quinto) dia; 

b) 0,5% (meio por canto) ao dia, a partir do 16° (décimo sexto) dia de atraso na 
entrega do material, a/0'u no,descurriprimento das obrigações assumidas; 

c) Multa de até 20% (vinte por canto) no inadimplemento total da entrega do 
material 	descumprimento das obrigações assumidas. 

Ill. Suspensão do direito de licitar a sc,ontratar com entidades da Administração 
Pública. 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar  corn  entidades da 
Administração Pública. 

16.10 As sanções previstas no presente item deste edital poderão ser aplicadas 
conjuntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

16.11 Independentemente das sanções retrorriericionadn a licitante ficará sujeita, 
ainda, à composição das perdas e danos pausados à Administração e decorrentes de 
sua inadimplência,  barn  corna arcará  corn  a correspondente diferença de preços 
verificada em nova contratação realizada, na hipótese de os demais classificados não 
aceitarem a contratação  dabs  mesmos preços e prazos fixados peio inadimplente. 

16.12 Sem prejuízo das penalidades . previstas nos itens anteriores, •o,  Pregoeiro 
poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim a 
Câmara Municpal da A.ragualna podec resdnclir o contrato, sem que isto gere direito 
indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento da fato ou circunstância que 
desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou 
de produção da licitante. 

16.13 A licitante que injustifloadamente e infundadamente se insurgir contra a 
decisão do Pregoeiro oauteridade superior, quer por meio de interposição de recurso 
administrativo ou ação judicial, fica, desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja 
indeferido, poderá ser acionada jualrnente para reparar danos CaisadOS a Cama 

Rua das 	 10— Cem r,: 	Legis!ativo Dep. Larc..si Marinho 
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Municipal de Araguaína, em razão de sua ação procrastinatória. 

16.14 Pelo desournorimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará 
sujeita às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterações e demais 
legislações aplicáveis à matéria„ 

17 DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.7 A Ata de Registro de Preços decorrente deste Pregão poderá sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei Federal ri° 8.666193. 

17.8 0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou. fato que  &eve  o custo dos serviços ou bens 
registrados, junto aos fornecedores. 

17,9 Quando o preço iniciaimente •.registrado, por motivo superveniente, tornar--se 
superior ao preço praticado no mercado"O,brgão gerencadw deverá: 

Convocar. o fornecedor -visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação •ao.praticado pelo mercado; 

1792 	Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido; 

17.9.3 	Convocar os demais fornecedores concedendo-lhes igual 
opon.unidade de negociação. 

17.10 Quando o reço de mercado .tomar-se inferior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o árgão gerènciador poderá: 

17.10.1 	Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação 
da Penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento e; • 

17.10.2 . Convocar os desnais '"ornecedores, visando igual oportunidade 
de negociação. 

17.11 Não havendo. êxito nas e d5ôe. :o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro, dctancc as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa.. 	. 	• 

18 DO CANCELAMENTO DA ATA c R.L.-.G..1STRO DE PREÇOS 

P&a CÂMARA MUNíCiPAL C;Fe: ARAGW4 A, mediante comunioação, 
quando: 

18.1s1. A(s) - detentra(s) nãO,  curt 	obrigações deia constantes; 

Fia dasNi?ngyOu4s,:ki...! 
: 
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18.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir(em) o contrato avançado no prazo 
estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s); 

18.1.3. A(s) detentora(s) der(ern) eausa à rescisão administrativa de contrato 
decorrente' deste instrumento de Registro de Preços, em algumas 
hipóteses previstas no.  Ark,  78, incises i a XI!, ou XVII, da Lei Federal 
n° 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

i8.i3.1. 	Ern  qualquer das hipóteses de inexecução total ou 
parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro de 
preço; 

18.1.12, 	O..prÔçe$ registrados se apresentarem superiores 
aos praticados no Mèrcado; 

13.1 .329. 	POT'  :raees  le  iial'e,resse púbiico devidamente 
demonstrado e justifiCado peia Administração. 

18.2. Pela(s) detentora(s), quando, rnedlante.solicitação por escrito, comprovar(ern) 
estar(em) impossibilitada(s) de cumprir :as exigências nela  confides  ou quando ocorrer 
alguma das hipóteses contidas no  Aria  78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal no 
8.666/93 com as respectivas aiterações.peseriores.. 

18.2.1 • 	A solicitação da sy. detentora(e) para cancelamento dos preços 
registrados deverá • ser 	 CÂMARA, MUNICIPAL DE 

facultada a esta a aplicação das penalidades previstas, 
case não aceite as razões do pedicic, 

18.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a 
empresa detentora será comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, 
devendo ser anexada ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços. 

18.3.1. 	- No caso de ser ignorado,-  incerto ou inacessível o endereço da(s) 
detentora(s), a comenicação  sera  feita por publicação na imprensa 
oficial e Jornal de grande circulação regional, por 02 (duas) vezes 
consecutivas, con.siderando-se .c2ncek.:).do e preço registrado a partir 
da última publicação.. • 

18.4. Fica estabelecido que as detentoras' da Ate devem comunicar imediatamente 
ao gestor da Ata de Registro 	Preços qualquer alteradão ocorrida no endereço, 
telefone, conta bancária e outras Informações julgadas neceass'alas para recebimento 
de correspondências e outros documentos: 

19 	FRAUDE E CORRUPCÃO 

19.3. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos e moreis durante o 
processo licitatorio e o fomeeimento „dos -materiais, - responsabilizando-se pela 
veracidade das informações e documentaçbes 'apresentadas no processo, estando 
sujeitos às sanções previstas na legislação-brasileire  am  caso de irregularidades a que 
der cause. 

Rua das Mangueicas, .10 —,(,:entro 	l_gslativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (63? 34.1-5-04G8 	77504-11C. :-.+1,'ZgLnína - Tocantins . 
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20 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.3. Rica assegurado à Autoridade competente o direito de: 

20.3.1 Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos 
atos mediante publicação na imprensa oficiai e jornal de grande 
circulação regional, antes da data inicialmente marcada, ou em 
ocasiões supervenientes ou de caso fortuito; 

20.3.2 Revogar a presente licitação, por razões de interesse público, 
derivadas de fatos supervenientes devidamente comprovados, 
pertinente e suficiente.  .pa's  justificar tal conduta; e anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou pôr provocação de qualquer pessoa, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba direito 
de quaiouar indenização,Sobserd.anic o parágrafo único do  arc.  59 da 
Lei Federal n° 8666/1993 

20.3.3 Alterar as condições deste Edital, fixancio novo prazo, não inferior a 08 
(oito) dias úteis, para a.abertura das propostas, a contar da publicação 
das alterações, case estas irnpHquern  ern  modificações da proposta ou 
dos documentos -de habilitação, nos termos do § 4',  art.  21, da Lei 
Federa n° 8.666/93; 

20.3.4 Inabilitar o licitante.  por .'despacho fundamentado, sem direito à 
indenização ou a ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior 
ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação 
jurídica. as . qualificações técnica a 	conôniico-firianceira e a 
regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o(a) Pregoeiro(a) 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente  corn  o Proponente 
melhor classificado e posterior abertura do seu envelope com 
"Documentos de Habliitação", sendo. deciarado vencedor e a ele será 
adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, podendo apresentar o(s) 
documento(s) -que - vencer(em) su prazo de validade após o 
julgamento da licitação; • 

• • • 
20.4. Os materiais deverão ser fornecídos rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edita! e seus:Anemos, sendo que a inobservância desta condição 
implicará recusa, com a aplicação das csnaiidacies contratuais. 

20.5. Cada pagamento somente será efetuado após a constatação de que o 
CONTRATADO se encontra em dia com  sums  obrigações e tenha comprovado 
regularidade fiscal. 

20.8. Constituem partes integrantes deste instrumento convocatórío 

Rua das Mangueiras, 	-- Cent;,:i 	Lea'.sluivo t:ep. i.",arcy Maitiho 
Fone-  (53)3418-0403 - 
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ANEXO I. 	TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES); 

ANEXO  IL  TERMO DE CREDENCIAMEITO; 

ANEXO  HI.  DECLARAÇÃO DE HABILIT -kÇÃO E DE FATOS IMPEDITIVOS; 

ANEXO IV. DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA; 

ANEXO V. DECLARAÇÃO DE ATENOWENTO AO INCISO XXXHI, ARTIGO 7° 
DA CF/88; 

ANEXO VI. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

20.1 	0 presente Edital e seus AneXos, bem como a proposta do licitante vencedor, 
farão parte integrante do contrato e/ou  outrè  documento equivalente, 
independentemente de transcrição. 

20.2 	As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da dispute entre as einpreses interessadas, sem comprometimento com 
a segurança do futuro contrato. • 

20.3 	Aos casos omissos aplicar-se--ão  as demais disposições da Lei ri° 10.520/02, 
da Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações e demais legislações pertinentes. 

20.4 A participação neste Pregão :gresencial implicará aceitação integral e 
irretratável das normas do Edital e seus Anexos, bem como a observância dos 
preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso; 

20.5 	É facultada  ea  Pregoeiro ou 
	

Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de dgência estinada a eaaiarecw ou complementar a 
instrução do processo. 

20.6 	As proponentes serão respmsáveis peia fidelilade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados  ern  qualquer fase da licitação. 

20.7 	Na contagem dos prazos estabeecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- 
á o dia do início e incluir-se-á o doeJeoch•m.,-,.nto. 

20.8 	0 desatendimento aexiica formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde o!us. eei possvel a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta,darante ,a realização da sessão pública de 
pregão. 

20.9 A homologação 	 não impodará em direito à 
contratação. 

20.10 À licitante vencedora é vedado transferir, total OJ parcialmente o objeto 
adjudlcado decorrente deste 	ficando obrada,perante a Administração Pública, 
ao exato curnprimeno dE:s obrigações deoo.rrentes de.ta icirdação. 

20/41 Qualquer oedid.o de asoir,vecenen'ea  ern  relação a eventuais dúvidas na 
Rua Os..Mangueiras, 10.— 	 Dep. C•7.,rc.y KAarinhe. 

Fenc.: {51))4,42.5-G4:",£ 	 • 
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Gumercino Antônio de Amorim. 

Equipe de Apoio 
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Pregoeiro Oficial 
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sid  

"A`'s• 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventuais 
aquisições de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, destinados a 
atender às necessidades da Câmara Municipal de Araguaína do Estado do 
Tocantins pelo período de 12 (doze) meses. 

2. JUSTIFICATIVA: A aquisição do material abaixo relacionado visa ao 
atendimento das necessidades de consumo de materiais, equipamentos e 
suprimentos de informática, para atender demandas desta Casa de Leis, através de 
procedimento licitatório, Pregão Presencial, na modalidade Ata de Registro de 
Preço, considerando que se trata de produtos que terão grandes demandas, 
considerando ainda as demandas, devendo ser entregues conforme as 
necessidades do departamento de Patrimônio. 

Os presentes objetos abaixo descritos serviram para os mais diversos 
departamentos deste Poder Legislativo, como câmeras, suportes, computadores que 
foram previamente demandados pela equipe de transição e outros equipamentos, e 
matérias para reposição dos equipamentos como cabos e conectores, optamos pela 
Ata de Registro de preço pela comodidade e visando a celeridade em casos de 
demandas emergenciais. 

Ademais, informamos que a devida aquisição se dará em vista à demanda de uso 
destes materiais por este Poder Legislativo para realização dos trabalhos 
Administrativos e Legislativos por esta Casa de Leis. Por isso, é de extrema 
necessidade a compra dos referidos materiais de acordo com a demanda dos 
Departamentos pertencentes à Câmara Municipal de Araguaína para a conclusão e 
andamento dos trabalhos realizado pelos mesmos. 
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3. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
P.- 

.• - :: 	.--'' ( .., . ,, 	''' 
VL, LAT. 

R$ 441,00 

VL.R. TOTAL 

. 01 01 UND 

ADAPTADOR CONVERSOR  SDI  PARA HDMI CONVERSOR DE SINAL  SDI  OU  HD-SDI  PARA MONITORES HDMI COMPATIVE1S COM VERSA0 
1.4. SUPORTA  AUDIO  DIGITAL 48KHZ INCLUÍDO NO SINAL  SDI.  SINAL DE ENTRADA:  HD-SDI, SD-SDI  E 3G-SDI. SDI  DATA RATE: 270MB/S, 
1.485GB/S E 2.97GB/S. RESOLUÇÕES DE ENTRADA SUPORTADAS: SD525I, 6251; 720P@50HZ; 720P@60HZ; 10801@50HZ; 10801@60HZ; 
1080P@24HZ; 1080P@25HZ; 1080P@30HZ; 1080P@50HZ; 1080P@60HZ. RESOLUÇÕES DE SAÍDA HDMI: 720P@50HZ, 720P@60HZ; 
10801@50HZ; 	10801@60HZ; 	1080P@24HZ; 	1080P@25HZ; 	1080P@30HZ; 	1080P@50HZ; 	1080P@601-IZ. 	ALIMENTAÇÃO: 	5V, 	5WATTS. 
DIMENSÕES: 6CM X 5,5CM X 2CM. 

R$ 441,00 

02 30 UND 
, 

BATERIA PARA PLACA MÃE (CMOS):BATERIA TIPO  LITHIUM,  TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO APARELHOS ELETRÔNICOS R$ 9,07 R$ 272,14-- 

03 30 UND BATERIAS PARA NOBREAKS DE 1400 VA R$ 4.253,14  R$ 141,77 

04 01 UND 
CABO DE VÍDEO  HD SDI  BNC 4K 12G, SUPORTA RESOLUÇÃO  HD-SDI  I 3G-SDI  (2K) I 6G-SDI  (OFHD) I 12G-SDI  (4K) CABO COAXIAL DIGITAL 
(COR PRETO) CONECTOR BNC MACHO  HDTV.]  

R$ 307,03 R$ 307,03 

05 02 CX 

CAIXAS CABO REDE: CABO UTP  CAT  6 - EMBALAGEM PADRAO: CAIXA FASTBOX COM 305 M; - PADRÃO FURUKAWA OU SUPERIOR; - 
CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO 
ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM  PVC  NÃO PROPAGANTE À CHAMA; - MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M) COM 
GRAVAÇÃO DE DIA/MÊS/ANO - HORA DE FABRICAÇÃO, PROPORCIONANDO RASTREAMENTO DO LOTE. 

R$ 916,91 R$ 1.833,83 

06 10 UND 

- 

COMPUTADORES COM MONITORES, TECLADOS E  MOUSES.  ESPECIFICAÇOES MINIMAS: PROCESSADOR: PROCESSADOR  INTEL®  
CORETM 15-6500 / 15-7400 (3.20/3.5 GHZ, 6 MB CACHE,  QUAD  CORE) COM  INTEL®  TURBO  BOOST  ATE 3.60 GHZ. GRÁFICOS:  INTEL® HD 
GRAPHICS  530 INTEGRADO AO PROCESSADOR, ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE  VIDEOS  EM ALTA DEFINIÇÃO  (HD)  E SUPORTE A  
MICROSOFT()  DIRECTX® 12 , OPENGL 4.4 E MEMÓRIA ALOCADA DINAMICAMENTE ATÉ 1,7 GB2. SISTEMA OPERACIONAL: SISTEMA  
WINDOWS  10 PRÉ-INSTALADO. MEMÓRIA  RAM:  4GB/8GB DDR4 SDRAM (2133 MHZ, NON-ECC, 4X  SLOTS  DIMM COM SUPORTE DE ATÉ 64 
GB1  E SUPORTE AO MODO DUAt  CHANNEL.  ARMAZENAMENTO: 500GB (7200 RPM) ATÉ 1TB (7200 RPM). PORTAS: USB 3.0: 4X, USB 2.0: 2X 
SISTEMA OPERACIONAL:  WINDOWS  10  PRO.  UNIDADE ÓTICA: DVD±RW (GRAVADOR DE CD 48X, GRAVADOR DE DVD 16X)  AUDIO: AUDIO  
DE ALTA DEFINIÇÃO  (HD AUDIO)  INTEGRADO DE 5.1 CANAIS. REDE:  INTEL®  10/100/1000 MBPS, PADRÃO  GIGABIT ETHERNET. SLOTS  DE 
EXPANSÃO: 1X PC1  EXPRESS  X16 V3.0, 1X PC1  EXPRESS  X16 (OPERANDO EM X4), 1X PC1, 1X M.2 2230 PARA WIFI E  lx  M.2 2280 PARA 
UNIDADE SSD GABINETE:  (SMALL FORM  FACTOR(SFF) - ORIENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL), BOTÃO LIGA/DESLIGA E  RESET,  
CONECTORES FRONTAIS USB, CONECTORES DE  AUDIO,  LEDS FRONTAIS INDICANDO ATIVIDADE DO DISCO RÍGIDO, EQUIPAMENTO 
LIGADO E  STANDBY,  ALTO FALANTE INTERNO, FORMATO  SLIM,  2X USB 3.0, 2X USB 2.0, 1X  LINE  IN (MICROFONE) E 1X  LINE OUT  (FONE DE 
OUVIDO). PORTAS DE CONEXÕES TRASEIRA: 2X  PS/2  (TECLADO E  MOUSE),  6X USB 3.0, 1X HDMI 1.4, 1X  VGA, lx  DISPLAYPORT,  lx  DV1-D,  
lx  RJ-45, 3X  AUDIO  (2X  LINE  IN MICROFONE E AUXILIAR E 1X  LINE OUT  ALTO-FALANTES) PORTAS DE CONEXÕES FRONTAL: 2X USB 3.0, 
2X USB 2,0, 1X  LINE  IN (MICROFONE) E 1X  LINE OUT  (FONE DE OUVIDO). BAIAS PARA EXPANSÃO: EXTERNA:1X5.25" E 1X3.5". INTERNA: 
1X3.5" E 1X2.5" FONTE: 300 W, PFC ATIVO, 85% DE EFICIÊNCIA TÍPICA, 100-240V / 50-60HZ AUTOMÁTICA. SEGURANÇA:  CHIP  DE 

R$ 6.124,77 R$ 30.623,83 

, 
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- 

CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ANILHA PARA CADEADO, SENSOR DE INTRUSAO E GERENCIAMENTO TECNOLOGIA  INTEL®  VPRO E RUIDO 
ACÚSTICO: EM CONFORMIDADE COM  ISO  7779 E 9296. MONITORES DE 21, 5" CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: RESOLUÇÃO FULLHD, ALTO 
CONTRASTE, PLUG&PLAY, DP + DVI +  VGA,  WIDESCREEN FORMATO 16:9, TIPO DE TELA  LCD  TFT IPS  LED,  RESOLUÇÃO MÁXIMA 
1920X1080 @ 60HZ, APOIO DA BASE REMOVÍVEL, INCLINAÇÃO (-3° -+ 20), AJUSTE DE ALTURA (11 CM) E  PIVOT  (90°). (PRODUTO DA 
MESMA MARCA DO FABRICANTE DO COMPUTADOR). TECLADO COM INTERFACE USB PARA COMPUTADOR: CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 
ABNT2 (PORTUGUÊS BRASIL), LEDS INDICADORES: NUM  LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK,  AJUSTE DE INCLINAÇÃO/ALTURA,  PLUG AND 
PLAY,  COMPATIBILIDADE  WINDOWS XP,  VISTA, 7,8/8.1, 10 E LINUX, RESISTÊNCIA A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS COR: PRETO. 
(PRODUTO DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO COMPUTADOR).  MOUSE:  ÓTICO, 2 BOTÕES, COM  SCROLL,  USB, RESOLUÇÃO DE 
1000  DPI.  (PRODUTO DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO COMPUTADOR). 

07 10 UNO  HD  SSD: 128/512GB ARMAZENAMENTO. R$ 5.755,67  R$ 575,57 

08 01 UND .  DESKTOP  PLACA PCI  EXPRESS  USB 3.0 COM 5 PORTA, SUPORTE: PCI-E 1X/ PCI-E 4X / PCI-E 8X / PCI-E 16X COMPATÍVEL:  WINDOWS  7/8 / 
8.1 /10 1 CONTENDO NA EMBALAGEM PARAFUSO DE MONTAGEM E MANUAL DO USUÁRIO 

R$ 297,00 R$ 297,00 

_ 

• 

09 

• 

05 UND 

DIGITALIZADOR  (SCANNER)  COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VOLUME DIÁRIO DE ATE 8.000 PAGINAS POR DIA, TECNOLOGIA DE 
DIGITALIZAÇÃO CCD DUPLO; PROFUNDIDADE DE  BITS  DA SAÍDA EM TONS DE CINZA DE 256 NÍVEIS (8  BITS);  PROFUNDIDADE DE  BITS  DA 
CAPTURA EM CORES DE 48  BITS  (16 X 3); PROFUNDIDADE DE  BITS  DA SAÍDA DE CORES DE 24  BITS  (8 X 3). , PAINEL DE CONTROLE DO 
OPERADOR: TELA DE CRISTAL LÍQUIDO  (LCD)  GRÁFICA, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600  DPI,  RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 
250 /300 / 400 /600 / 1200  DPI,  TAMANHO M ÁX./MÍN. DO DOCUMENTO: 216 MM X 863 MM (8,5 POL. X 34 POL.)/50 MM X 50 MM (2 X 2 POL.), 
MODO DE DOCUMENTOS LONGOS: 216 MM X 4.064 MM (8,5 POL. X 160 POL.), ESPESSURA E GRAMATURA DO PAPEL: PAPEL DE 34-413  
GM'  (9-110 LB.) ESPESSURA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE: ATÉ 1,25 MM (0,05 POL.), ALIMENTADOR: DOCUMENTOS PEQUENOS, COMO 
CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CARTÕES COM ALTO-RELEVO, DE VISITA E DE PLANO DE SAÚDE E ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL DE 80 G/M2 
(20 LB.), CONECTIVIDADE COMPATÍVEL: USB 2.0, USB 3.0, RECURSOS DE GERAÇÃO DE IMAGENS: LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS; 
DIGITALIZAÇÃO  PERFECT PAGE;  ENQUADRAMENTO; CORTE AUTOMÁTICO; CORTE RELATIVO; ORIENTAÇÃO AUTOMÁTICA MULTILiNGUE; 
ROTAÇÃO ORTOGONAL; ADICIONAR BORDA; REMOVER BORDA; PREENCHIMENTO INTELIGENTE DE BORDAS DA IMAGEM; 
PREENCHIMENTO DE ORIFÍCIO REDONDO/RETANGULAR; REMOÇÃO DE PÁGINA EM BRANCO BASEADA EM TAMANHO DE ARQUIVO OU 
CONTEÚDO; DEFINIÇÃO; FILTRAGEM DE RISCO; CONTRASTE/BRILHO AUTOMÁTICO; SUAVIZAÇÃO DE CORES DE FUNDO; EQUILÍBRIO 
AUTOMÁTICO DE CORES; EQUILÍBRIO AUTOMÁTICO DE BRANCO.  

R$ 7.676,00 R$ 23.028,00 

10 01 UND 
EXTENSOR  USB 3.0 ATIVO REPETIDOR A MACHO X A FÊMEA 20 METROS VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 5 GBPS, COMPATÍVEL 
COM VERSÕES ANTERIORES, CONEXÃO USB A MACHO X A FÊMEA - VERSÃO 3.0 DE ALTA VELOCIDADE -  PLUG AND PLAY. 

R$ 1.033,40 R$ 1.033,40 

11 15 UND 

HD  INTERNO PARA COMPUTADOR: SATA "TECNOLOGIA DE TRANSFERENCIA DE DADOS EM SERIE ENTRE UM COMPUTADOR E 
DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO EM MASSA  (MASS STORAGE DEVICES)  COMO UNIDADES DE DISCO RÍGIDO E  DRIVES  ÓPTICOS." 
CAPACIDADE DE 500 GB, VELOCIDADE MÍNIMA. DE ROTAÇÃO DE 5900 RPM, INTERFACE SATA DE 6 GB/S, POTÊNCIA MEDIA EM 
OPERAÇÃO 5,3W. 

R$ 292,97 R$ 2.050,80 

12 05 UND  HD  PORTATIL DE 1 TERABYTE 	 •
R$ R$ 2.72100  544,20 , 
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM REDE  LAN  E  WIRELESS,  , FUNÇAO, IMPRESSAO, DIGITALIZAÇAO E CÓPIA, 
CONEXÃO, USB 3.0/ 2.0 DE ALTA VELOCIDADE,  WIRELESS  E  ETHERNET,  RESOLUÇÃO (MÁXIMA), EM  DPI  ATÉ 2400 X 600  DPI  E EMULACÃO 
GDI, VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL, 10000 PÁGINAS, RESOLUÇÃO DE COPIA (MÁXIMA), 600 X 600  DPI,  OPÇÕES DE COPIA 
IMPRESSÃO, N EM 1, IMPRESSÃO DE PÔSTERES, CABEÇALHO E RODAPÉ, IMPRESSÃO DE MARCA D'ÁGUA, IMPRESSÃO  DUPLEX  
MANUAL, IMPRESSÃO DE FOLHETOS, VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO, ATÉ 21PPM, AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO, 25PORCENTO - 
400PORCENTO, AGRUPAMENTO DE CÓPIAS, (2 EM 1) SIM, TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO, 21, 6 X 29, 7 CM (A4), CÓPIA  DUPLEX  
AUTOMÁTICA MANUAL, ADF 10 FOLHAS, RESOLUÇÃO INTERPOLADA, ATÉ 19200 X 19200  DPI,  DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO, SIM, 
RESOLUÇÃO ÓPTICA DO  SCANNER,  ATÉ 600 X 1200  DPI,  DIGITALIZA PARA ARQUIVO, IMAGEM E  E-MAIL,  VELOCIDADE DO R$ 3.243,30 R$ 16.216,50 13 05 UND PROCESSADOR, 200 MHZ, CONSUMO DE ENERGIA,  PRINTING  / STANDY-BY /  SLEEP  MODO ESPERA 8. 1W / MODO REPOUSO, 1. 4W, 
CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL, 50 FOLHAS, GRAMATURA DE PAPEL, 65 A 15, CERTIFICAÇÃO  ENERGY STAR,  SIM, INTERFACES, USB 
2. 0 DE ALTA VELOCIDADE,  WIRELESS  E  ETHERNET,  TIPOS DE PAPEL„ PAPEL NORMAL, FINO E RECICLADO, TAMANHOS DO PAPEL, A5 
ATÉ OFÍCIO,  WINDOWS,  SIM,  MAC,  SIM, GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E MANUAL DO USUÁRIO, SIM, CONJUNTO DE CILINDROS 
UNIDADE DE CILINDRO, 10000 PÁGINAS,  CD-ROM  INSTALAÇÃO, SIM, CAPACIDADE BANDEJA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE 
ATE 	21 	PPM, 	RESOLUÇÃO 	(MÁXIMA) 	EM 	DPI, 	RESOLUÇÃO 	DE 	2400X600 	DPI, 	TECNOLOGIA 	DE 	IMPRESSÃO, 	LASER 

• ELETROFOTOGRÁFICO, MEMÓRIA PADRÃO, 32 MB, VELOCIDADE  MAXIMA  EM PRETO,  (PPM)  ATÉ 2OPPM, CAPACIDADE DA BANDEJA DE 
PAPEL, 150 FOLHAS, INTERFACE DE REDE EMBUTIDA,  WIRELESS  E  ETHERNET.  

MEMÓRIA  RAM  DDR4 PC133 COM 8GB DE CAPACIDADE. FREQUÊNCIA DE 2.400MHZ COM LATÊNCIA 15-15-15 E TENSÃO DE 1,2V. PADRÃO R$ 506,49 R$ 5.064:86 14 20 UND DDR4 DISSIPADOR DE ALUMÍNIO. SUPORTA A TECNOLOGIA  INTEL  XMP V2.0.  

15 20 UND 
MOUSES  INTERFACE USB PARA COMPUTADOR; CONFIGURAÇ ES IVIINIMAS: *TICO  (LED),  03 BOT ES INCLUINDO, BOT 0 DE ROLAGEM, 
BOTÕES (ESQUERDA/DIREITA) CONFIGURAÇÃO AMBIDESTRA, COMPATIBILIDADE  WINDOWS XP,  VISTA, 7,8/8.1, 10 E LINUX, NA COR: 
PRETO. 	 _ 

R$ 46,11 R$ 922,13 

NOBREAK•1400VA COM FILTRO DE LINHA. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 08 SAIDAS DE TOMADAS, FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS, R$ 1.196,63 R$ 7.179,75 16 10 UND AUTONOMIA ESTIMADA DE 50 MINUTOS PARA 1 PC  (ONBOARD)  + 1 MONITOR  LCD  17 + IMPRESSORA JATO DE TINTA. 

17 01  PCT  PACOTES DE CONECTORES RJ45 Cl 100 UNIDADES; R$ 63,48  R$ 63,48 

PLACA DE CAPTURA HDMI PARA USB 3.0, RESOLUÇÃO  MAXIMA  DE ENTRADA 1920X1080 @60/50FPS, INTERFACE USB3.0 SUPERSPEED 

18 01 UND 
UVC, ENTRADA DE  VIDEO  1X HDMI, FORMATO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO YUY2 COIVIPATIVEL COM USB 3.0, RESOLUÇÃO DE SAÍDA UVC 
1920x1080P@60/50/30/25/24FPS 1280x720P@60/50/30/25/24FP5 640x480P@60/50/30/25/24FPS, ENTRADA DE  AUDIO EMBEDDED  VIA HDMI R$ 2 • 240 40 • '  R$ 2.240,40 
ANALOGIC°  VIA  PLUG  3.5MM, SAIDA DE  AUDIO  UAC  STEREO  / 16-BIT  / 48.000HZ, SISTEMA OPERACIONAL  WINDOWS  8/8.1/10 32 E 64  BIT 
MAC  OS  ANDROID  
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ROTEADOR FIOTSPOT: COM CAPACIDADE ATE 60 USUARIOS NAVEGANDO SIMULTANEAMENTE, COMPATÍVEL COM FUNÇAO  CHECK-IN 
"FACEBOOK  WI-Fl";  MODO DE OPERAÇÃO: ROTEADOR, REPETIDOR  WIRELESS; WIRELESS:  AGENDAMENTO  WI-Fl  COM PROGRAMAÇÃO 
DE HORÁRIOS DE DISPONIBILIDADE DA REDE PARA ACESSO, OPÇÃO DE OCULTAR SSID CORPORATIVO; SEGURANÇA: WEP WPA-PSK 
(TK1P/AES) VVPA2-PSK (AES); CONTROLE DE ACESSO: PERMITE CONTROLAR QUAIS DISPOSITIVOS TERÃO PERMISSÃO DE ACESSO À 
REDE OU QUAIS SERÃO BLOQUEADOS INFORMANDO O ENDEREÇO  MAC  DO DISPOSITIVO; MULTI SSID: 02; ISOLAÇÃO DE SSID: SSID 

19 02 UND 
VISITANTE ACESSA SOMENTE A  WAN,  QOS: CONTROLE DE BANDA POR SSID5 E ALOCAÇÃO DINÂMICA POR USUÁRIO DDOS: BLOQUEIO 
DE  PING  NA  WAN  BLOQUEIO DE FILTRO: DE PALAVRAS, IP, REDE, FAIXA DE REDE, ENDEREÇO  MAC  E URL. FIREWALL: UPNP,  R$ 35386 , R$ 707,71 
REDIRECIONAMENTO DE PORTA,  DMZ  CAPACIDADE DE ATÉ 32 REGRAS DE FIREWALL. SISTEMA: BACKUP/RESTAURAÇÃO 
CONFIGURAÇÃO-PADRÃO. REDE:  WAN  IP ESTÁTICO, IP DINÂMICO, PPPOE, HTTP, SSH, SNMP V1 E V2C, GERENCIAMENTO ACESSO 
REMOTO HTTP E SSI-1,  WATCHDOG, LOG  DO SISTEMA/SYSLOG, NTP E DDNS, SERVIÇOS UPNP,  DMZ  E SYSLOG, PORTA  ETHERNET  01 
WAN/LAN  (POE  PASSIVO), 1  LAN  PADRÃO 10/100 MBPS, FREQUÊNCIA 2,4 GHZ, CANAIS DE OPERAÇÃO AUTO - 1 A 11, POTÊNCIA DE RF 
500  MW,  ANTENAS 02 ANTENAS REMOVÍVEIS 5 DBI, COBERTURA  WIRELESS  300 K/12, PADRÃO  IEEE  802.11 B/G/N 300 MBPS 2T2R , 
CHIPSET RALINK RT3662, FLASH 8 MB, SDRAM 64 MB, SENSIBILIDADE -90 DBM., 

20 30 UND SUPORTE PI  CPU  E NOBREAK(ESTABILIZADOR) EM MDF COM RODÍZIOS, FABRICADO EM MDF, COM 4 RODÍZIOS DE EXCELENTE 
QUALIDADE, MEDIDAS EXTERNAS: 28CM LARGURA X 39CM ALTURA (CONTANDO AS RODINHAS) X 45CM PROFUNDIDADE  

R$ 139,31 R$ 4.179,43 

SWITCH  24 PORTAS  GIGABIT ETHERNET,  PADROES, IEEE802.3X  FULL DUPLEX AND FLOW CONTROL,  IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3U 
100BASE-TX E IEEE802.1P  PRIORITY QUEUEING (COS)„  TAXA DE TRANSFERÊNCIA,  ETHERNET,  10 MBPS  (HALF DUPLEX),  20 MBPS  (FULL 
DUPLEX) FAST ETHERNET,  100 MBPS  (HALF DUPLEX),  200 MBPS  (FULL DUPLEX) GIGABIT ETHERNET,  2000 MBPS  (FULL DUPLEX),  TAXA 
DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES, 35,7 MPPS, TAXA DE LATENCIA, 4 MS,  BUFFER  DE MEMÓRIA, 4 MB, TAMANHO DA TABELA DE 
ENDEREÇOS  MAC,  8 K, CABEAMENTO SUPORTADO, 10BASE-T, UTP CATEGORIA DO CABO 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M) 100BASE-TX, UTP 
CATEGORIA DO CABO 5, 5E (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 1000 STP (MÁXIMO 100 M), QUANTIDADE DE PORTAS, 24 PORTAS 10/100/1000 R$ 1.610,86 R$ 3.221,71 21 05 UND MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, AUTO MDI/MDI-X, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO 
(NORMAL/CROSSOVER), LEDS INDICADORES, ALIMENTAÇÃO  (POWER),  LINK/ATIVIDADE POR PORTA E INDICAÇÃO DE VELOCIDADE 
AUTOMÁTICA, MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA, ARMAZENA E ENVIA  ..(STORE AND FORWARD),  APRENDIZADO DE ENDEREÇOS  MAC,  
APRENDIZADO E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, INTERNA AUTOMÁTICA - ENTRADA, 100-240  VAC  50-60 HZ 0,5 A, 
CARACTERÍSTICAS DE AMBIENTE„ TEMPERATURA DE OPERAÇÃO, O °C A 40 °C (32 °F A 104 °F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, - 
40 °C A 70 °C (-40 °F A 158 °F), UMIDADE DE OPERAÇÃO, 10% A 90%, UMIDADE DE ARMAZENAMENTO, 5% A 90%, 

22 20 UND  
TECLADOS INTERFACE USB PARA COMPUTADOR: CONFIGURAÇOES MÍNIMAS: ABNT2 (PORTUGUÊS BRASIL), LEDS INDICADORES: NUM 
LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK,  AJUSTE DE INCLINAÇÃO/ALTURA,  PLUG AND PLAY,  COMPATIBILIDADE  WINDOWS XP,  VISTA, 7,8/8.1, 10 R 8030 $ 	, R$ 1.606,00 
E LINUX, NA COR: PRETO. 

23 20 UND  TONER  CÉ)N TN 326 COLORIDO - PARA IMPRESSORA  BROTHER  DCP-L8400CDN R$ 362,00 R$ 7.240,00 

24 20 UND  TONER  CDN TN 326 PRETO/BRANCO - PARA IMPRESSORA  BROTHER  DCP-L8400CDN R$ 149,00 R$ 2.980,00 

, 
25 ' .20 UND  'TONER  DN TN '850 - PARA IMPRESSORAS  BROTHER  MODELO DCP-L5652DN/ MFC- L5902DW 

, 

R$.100,34 R$ 2.006,86 

Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 

Fone: (63) 3416-0408 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 
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26 30 UND  TONER HP  1132- PARA IMPRESSORA  HP  MODELO M1132 MFP R$ 2.100,00  R$ 70,00 

_ 
27 15 UND  TONER  TN 750 - PARA IMPRESSORA  BROTHER  MODELO DCP8112DN R$ 1.449,43  R$ 96,63 

28 10 UND 
TRANSFORMADOR 110VA I 220VA PARA IMPRESSORA LASER. TIPO DE TOMADA: NBR14136 TRIPOLAR 3 PINOS 10a, COM ADAPTADOR H 
CABO  EXTENSOR. 

R$ 247,29 R$ 2.472,86 

_.. 

29  
' 

O' í  UND 

TRIPE  PROFISSIONAL  VIDEO  EM  ALUMNI°  FORTE, CABEÇA HIDRAULICA PERMITINDO MOVIMENTO SUAVE DE  PAN  &  TILT,  SISTEMA DE 
ABERTURA E FECHAMENTO DAS SEÇÕES DE SUAS PERNAS DO TIPO  "TWIST"  (ROSCA), BASES DOS PÉS DE BORRACHA DE ALTA 
QUALIDADE E PINOS METALICOS EMBUTIDOS PARA USO CONFORME O PISO, ROTAÇÃO DA CABEÇA DE 360° COM TRAVA DA ROTAÇÃO E 
MANOPLA DE AJUSTE DA INCLINAÇÃO DA CABEÇA, PLACA DE ENGATE RÁPIDO COM PINO DE SEGURANÇA, ALTURA  MINIMA:  74 CM, 
ALTURA  MAXIMA:  1,56 METROS, ALTURA  MAXIMA  COM A CABEÇA ELEVADA (TOTAL): 1,56 METROS( NÃO TEM ELEVAÇÃO DE CABEÇA), 
DIAMETRO TOTAL DE UMA PERNA A OUTRA ABERTA, EM POSIÇÃO DE USO NA ALTURA  MINIMA:  45CM, DIAMETRO TOTAL DE UMA PERNA 
A OUTRA ABERTA EM POSIÇÃO DE USO NA ALTURA  MAXIMA:  104CM, PESO SUPORTADO PELO  TRIPE:  5 QUILOS, COM ENGATE RAPIDO E 
BOLSA PARA TRANSPORTE, COM GARANTIA DE 6 MESES.  

R$ 1.651,00 R$ 1.651,00 

30 01 UND 

WEB CAM  4K  PRO  ULTRA  HD VIDEO  CONFERENCIA NFE CHAMADAS DE  VIDEO  ULTRA K DE 4K (ATE 4096 X 2160  PIXELS  @ 30  FPS)  
CHAMADAS DE VÍDEO  FULL HD  DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080  PIXELS  @ 30 OU 60  FPS)  CHAMADA DE  VIDEO HD  DE 720P (ATÉ 1280 X 720  
PIXELS  © 30, 60 OU 90  FPS)  CONECTIVIDADE USB  PLUG-AND-MAY  CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS (FOV) COM DUAS CONFIGURAÇÕES 
ADICIONAIS (65 GRAUS E 78 GRAUS) DISPONÍVEIS COM  DOWNLOAD  DE  SOFTWARE  OPCIONAL 5X  ZOOM  DIGITAL EM  FULL HD  AUTO- 
FOCO RIGHTLIGHT 3 COM HDR PARA IMAGEM CLARA EM VÁRIOS AMBIENTES DE ILUMINAÇÃO QUE VÃO DESDE LUZ BAIXA ATÉ LUZ 
SOLAR DIRETA MICROFONES OMNIDIRECIONAIS DUAIS INTEGRADOS COM CANCELAMENTO DE RUIDO TECNOLOGIA DE SENSORES 
INFRAVERMELHOS SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO OBTURADOR DE PRIVACIDADE EXTERNA MÚLTIPLAS OPÇÕES DE MONTAGEM, INCLUINDO  
CLIP  E  TRIPE  SUPORTA VÁRIOS TIPOS DE CONEXÃO, INCLUINDO CONEXÕES TIPO A E C USB 2.0 TIPO A E USB 3.0 ESTOJO DE 
TRANSPORTE PERSONALIZADO.  

R$ 	437  " 
1 	'57 R$ 1.437,57  

31 01 UND 
WEB CAM PRO HD  1080P COM MICROFONE PRETO BASE MULTIFUNÇÃO, FOCO AUTOMÁTICO MICROFONE ESTÉREO INTEGRADO, 
DIMENSÕES DO PRODUTO 19,1 X 7,2 X 22,7 CM; 40,8 G DIMENSÕES DO PACOTE 22,6 X 19,3 X 7,4 CM PESO DO ENVIO 340 G. 

R$ 723,40 R$ 723,40 

CENTO E TRINTA E SEIS MIL E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS TOTAL R$ 136079,93  

Rua das Mangueiras,  lo—  Centro— Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 

Fone: (63) 3416-0408 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 
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4. DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

4.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da 
SOLICITAÇÃO feita pelo Departamento de Almoxarifado, conforme necessidade desta Casa de 
Leis, devendo a entrega do referido material, ser efetuada no Almoxarifado deste Poder 
Legislativo, em dias úteis, no horário de 07h30 as 13h30, situado na Rua das Mangueiras, 10, 
Centro, Araguaína/TO. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, bem como aplicáveis aos casos de subcontratação. 

5.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 

5.2.1. Atender prontamente às solicitações da Câmara Municipal de Araguaína no 
fornecimento dos materiais, nas quantidades e especificações deste TERMO DE 
REFERÊNCIA, de acordo com a necessidade deste Poder Legislativo, a partir da solicitação 
do departamento de Almoxarifado. 

5.2.2. Entregar o material, acondicionado adequadamente, .de forma a permitir completa 
segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do 
produto, de acordo com as especificações técnicas. 

5.2.3. Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom 
estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as 
especificações da nota de empenho e todos os produtos com garantia de fábrica no mínimo 
de 12 meses. 

5.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados Câmara Municipal de Araguaína ou 
a terceiros, por ação  au  omissão na execução objeto da presente licitação. 

5.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Araguaína. 

5.2.6. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 

5.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 

5.2.8. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado. 

5.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, embalagem e 
seguro quando da entrega dos materiais 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 
normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

Mangueiras,  10— Centro — Paládo Legisiativo Dep. Darcy  Marinho  
Fnnp• 	RA.1 A_nann ("FP 77R114-11n -/Nrpo:Jaína - Tnrantim: 
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6.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações. 

6.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços prestados e 
prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados. 

6.4. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

6.5. Acompanhar, controlar e avaliar os serviços, através da unidade responsável por esta 
atribuição. 

6.6. Zelar para que, durante a vigência do Contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas 
por parte da CONTRATADA, bem como para que sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas. 

7. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

7.1. Serão considerados, para efeito de pagamento, os produtos efetivamente entregues pela 
CONTRATADA e aprovados pelo servidor responsável pelo recebimento dos mesmos, em 
conjunto com a comissão de recebimento, respeitada a rigorosa correspondência com o TERMO 
DE REFERÊNCIA; 

7.2. Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento dos 
produtos, serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias 
ao Recebimento Definitivo, bem como éstabelecido o prazo para execução. 

8. 	DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos. 

8.2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços. 

8.3. O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 
pertinentes aos mesmos. 

8.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo Contratante. 

9. DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS 

9.1. As partes desde já ajustam que não existirá para o CONTRATANTE solidariedade quanto ao 
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da 
CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação 

Rua das Mangueiras, 10— Centro— Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
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empregatícia. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega. 

10.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados, após a 
Solicitação de Fornecimento feita pelo Departamento de Almoxarifado. 

10.3. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

10.4. O pagamento será efetuado até o 100  (décimo) dia útil, a partir do atesto da Nota Fiscal pela 
Comissão de Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante depósito em conta 
bancária da contratada. 

10.5. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado, sendo, rigorosamente, aquele descrito 
na nota de empenho, na hipótese de entrega de produtos diversos, o pagamento ficará suspenso 
até a respectiva regularização. 

11. DA GESTÃO DO CONTRATO: Será designado através de Portaria, após a realização dos 
procedimentos licitatórios, um servidor da Câmara Municipal de Araguaína. 

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: a vigência será de 12 (doze) meses, terá início a partir da 
assinatura da Ata de Registro de Preço e do contrato administrativo. 

GUMERCINO ANTÔNIO DE AMORIM 
Técnico de compras dá câmara municipal de Araguaína - TO. 

Matrícula n° 1065860 

Rua das Mangueiras, 10 — Centro Palácio Legisativo Dep.  Darcy  Marinho 
- rF:P 	n 	r 	- 
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ANEXO II 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA — TO  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 	/2019 - SRP 

Peio presente instrumento, a empresa 	 , com sede na 
	 , C.N.P.J. n.° 	 , através de seu 
representante 	legal 	Sr. 	(a) 
cargo 	 , CREDENCIA o (a) Sr. (a) 	 , portador (a) 
do R.G. n.° 	e C.P.F. n.° 	 ,para 
representá-la perante a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA — TO, na sessão pública 
do PREGÃO PRESENCIAL N.°_12019 - SRP, outorgando-lhe plenos poderes para 
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em 
todas as fases licitatórias. 

Local e Data  

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal 
investidura, com firma reconhecida em cartório. 

OBS1 : Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

OBS2: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

Rua das Mangueiras, 10— Centro— Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marihho 
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ANEXO  III  
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE FATOS IMPEDITIVOS 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA — TO  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 	/2019 - SRP 

A 	(nome da empresa) 	, CNPJ/MF n.° 	, sediada 	(endereço completo) 
	, tendo examinado o Edital, declaramos para participação no Pregão Presencial 
de n° N.° 	/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, que: 

1) Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos 
devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro 
do Envelope de n° 02 — Documentos de Habilitação, em conformidade com o 
inciso VII,  Art.  4° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

2) Inexistem fatos impeditivos a nossa participação no presente Pregão. 

3) Que não estamos incursos em nenhuma das situações previstas no edital. 

4) Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência 
para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas 
nos termos deste edital e seus anexos aos declarantes. 

Local e Data  

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

OBS1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

OBS2: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

Rua das Mangueiras, 10 —Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA — TO  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 	/2019- SRP 

A 	(NOME DA EMPRESA) 	 , CNR.I N° 	  
com sede 	  ,(endereço completo) por intermédio de seu - 
representante legal, para fins de participação no Pregão Presencial n° J2019 — SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, 
que 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações da Lei 
Complementar n.° 147, de 7 de agosto de 2014. 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, bem como, de 
suas alterações pertinentes, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4° do  
art.  3° da Lei Complementar 123/06 e alterações. 

1 

Local e Data  

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) - 

OBS 1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

OBS 2: Deverá vir acompanhada de Certidão da Junta Comercial para comprovar. 

OBS 3: (PREFERENCIALMENTE EIVi PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE). 

Rua das Mangueiras, 10— Centro — Palácie Leglsiativo Dep.  Darcy  Marinho 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CF/88. 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA — TO  

Ref.:  PREGÃO PRESENCIAL N.° 	/2019 - SRP 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n° 	 , 	por 
intermédio do seu representante legal, o Senhor (a) 	  
portador (a) da Carteira de Identidade n° 	 e CPF 
no 	 , para fins de participação no Pregão Presencial n° 
/2019 — SRP e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, artigo 7° da Constituição 
Federal, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que não mantém em 
seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho, 
perigoso ou insalubre, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

Local e Data  

(Assinatura e Carimba do Representante Legal) 

OBS 1: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

Rua das Mangueiras, TO —Centro 	Legis!atívo Dep.  Darcy  Marinho 
tgRi RA1 g-C1.4.0n - 	 - 
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ANEXO VI  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 	/2019. 
PREGÃO PRESENCIAL N° /2019. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 	/2019. 

Aos 	dias do mês de 	 do ano de 2019, a Câmara Municipal de Araguaina, inscrito 
no CNPJ sob o n° 02.773.216/0001-15, com sede na Rua das Mangueiras, n° 10, Centro, 
AraguaínafT0, neste ato representado por seu Presidente, Vereador Aidair da Costa Sousa, 
nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/2000, Decreto Federal n°.  
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar Federal n° 123/2006, Lei Municipal 
2.537/2007 e, subsidiariamente, Lei Federal n'. 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, considerando a classificação 
das propostas e a respectiva homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preço n° 	/2019, RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades 
estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Item, atendendo as condições 
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para 
formação do SISTEMA DE REGISTRO  OE  PREÇOS SRP, destinado às aquisições futuras 
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em 
conformidade com as disposições a seguir-. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONTEMPLADO EM 10  LUGAR (VENCEDOR) 

Fornecedor: 	 

CNPJ: 	  Telefone: 

Endereço: 	 

!tens: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES: 

3.1. Formalização de Ata de Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais, 
equipamentos e suprimentos de informática, destinados a atender às necessidades da Câmara 
Municipal de Araguaína do Estado do Tocantins pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 
REAJUSTAMENTO 

4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a Partir de • 
sua assinatura. 

4.2. Poderá a Administração, mesmo comprovada á ocorrência mencionada no parágrafo 
anterior, optar por cancelar a Ata e providenciá-la em outro procedimento licitatório. 
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4.3. Fica facultado à Administração firmar as contratações que poderão advir pela Ata de 
Registro de Preços, podendo ser adquirido o mesmo objeto, ora registrado, por outros meios 
previstos legalmente. 

4.4. Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornar-se superior ao praticado no mercado, 
será convocado o classificado em primeiro lugar, para negociações, e tendo estas frustradas, 
convocados os remanescentes pela ordem de classificação para assim fazê-lo. 

4.5. Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornar-se inferior ao praticado no mercado, e 
se o vencedor classificado em primeiro lugar declarar impossibilidade de fornecimento nos preços 
registrados, este será liberado do compromisso, sem aplicações de penalidades, sendo os demais 
remanescentes convocados, em ordem de classificação para assim fazê-lo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO 
OU ENTIDANTES NÃO PARTICIPANTES. 

5.1. Em atendimento ao disposto no § 40  do  art.  22 do Decreto n° 7.892/2013, o quantitativo 
decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

5.2. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador 
e, no caso, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata: Após a 
autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada 
em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

5.2.1. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, 
por órgão ou entidade solicitante, a cem por canto dos quantitativos dos itens registrados na Ata 
de Registro de Preços. 

5.2.2. É expressamente vedada à subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação 
da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANSÕES 

6.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, a Câmara 
Municipal de Araguaína poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo 
das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer 
indicações aqui constantes; 

b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) 
calculado sobre o valor do presente Contrato; 

C) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAREM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
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que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

6.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, a esta será aplicada multa  moratoria  de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 
o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez 
por cento) do valor inadimplido. 

6.3. 0 valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto  moratoria)  deverá ser recolhido no 
setor financeiro da Câmara Municipal de Araguaína, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após 
a respectiva notificação. 

6.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, o valor da multa será descontado 
por ocasião do pagamento posterior, a ser efetuado peio CONTRATANTE ou cobrado 
judicialmente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO 

7.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da 
SOLICITAÇÃO feita pelo Departamento de Almoxarifado, conforme necessidade desta Casa de 
Leis, devendo a entrega do referido material, ser efetuada no Almoxarifado deste Poder 
Legislativo, em dias úteis, no horário de 07h30 a 13h30, situado na Rua das Mangueira, 10, 
Centro, Araguaínaria 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

8.1. Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega. 

8.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados, após a 
Solicitação do departamento de Almoxarifado. 

8.3. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

8.4. 0 pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia útil, a partir do atesto da Nota Fiscal pela 
Comissão de Recebimento em conjunto  corn  o Gestor do Contrato, mediante depósito em conta 
bancária da contratada. 

8.5. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado,  send();  rigorosamente, aquele descrito 
na nota de empenho, na hipótese de entrega de produtos diversos, o pagamento ficará suspenso 
até a respectiva regularização. 

CLÁUSULA NONA - RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 

9.1 Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela 
CONTRATADA e aprovado pelo servidor responsável pelo recebimento dos mesmos, em conjunto 
com a comissão de recebimento, respeitada a rigorosa correspondência com o TERMO D 
REFERÊNCIA; 

cação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento. ,dos\  
Rua das Mangueiras, 10 —Centro — Palácio Legislativo Dep.  Darcy  M2i-inho 
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12.2.8. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE sobre qualquer defeito 
apresentado_ 
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produtos, serão indicadas as eventuais correções e cornplementações consideradas necessárias 
ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA: 

10.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da 
SOLICITAÇÃO feita pelo Departamento de Almoxarifado, conforme necessidade desta Casa de 
Leis, devendo a entrega do referido material ser efetuada no Almoxarifado deste Poder 
Legislativo, em dias úteis no horário de 07h30 s 13h30, situado na Rua das Mangueiras, 10, 
Centro, Araguaína/TO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Em razão da não obrigatoriedade de contratação, o Registro de Preço independe de 
indicação prévia de recursos orçamentários, que somente será exigida para a formalizaçãó do 
contrato ou outro instrumento hábil, conforme consta no  art.  7°, § 2° do Decreto n° 7.892/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS.OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

12.1. A CONTRATADA será responsável pela oloServânciaOdas leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e ritunieiPais 'direta e, indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 

12.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 

12.2.1. Atender prontamente ás solicitações da Câmara Municipal de Araguaína no 
fornecimento dos materiais nas quantidades e especificações desta Ata, de acordo com a 
necessidade desta Casa de leis, a partir da solicitação do Departamento de Almoxarifado. 

12.2.2. Entregar o material, acondicionado .adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo 
do produto, de acordo  corn  as especificações técnicas. 

12.2.3. Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em 
bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as 
especificações da nota de empenho. 

12.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de 
Araguaína ou a terceiros, por ação ou omis  ão  no fornecimento do presene contrato. 

12.2.6. Não transferir a outrern, no todo eu em parte, o objeto desta contratação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Araguaína. 

12.2.6. Manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 

12.2.7. Prestar as informações e os esçíare,:;irn?ntos solicitados pelo CONTRATANTE. 
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12.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, 
embalagem e seguro quando da entrega dos materiais. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

13.1. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 
normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

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

13.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços prestados e 
prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados. 

13.4. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovado a cada vencimento. 

13.5. Acompanhar, controlar e avaliar os serviços, através da unidade responsável por esta 
atribuição. 

13.6. Zelar para que, durante a vigência da Ata, sejam cumpridas as obrigações assumidas por 
parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATO 

14.1. Será designado, através de Portaria, após a realização dos procedimentos licitatórios, um 
servidor da Câmara Municipal de Araguaina. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RELAÇA0 EMPREGATICIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS 

15.1. As partes, desde já, ajustam que não existirá para o CONTRATANTE solidariedade 
quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados 
da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da 
relação empregatícia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A atuação ou eventual omissão da fiscalização durante a execução do contrato," não 
poderá ser invocada para eximir a contratad de responsabilidade no fornecimento dos 
produtos. 

16.2. A comunicação entre a fiscalzação e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou reoistros no Relatório de Serviços. 

16.3. O relatório de entrega dos servicos será destinado ao registro de fatos e 'comunicações 
pertinentes aos mesmos. 

16.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão consíderados 
como se fossem praticados pelo Contratante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — VIGÊNCIA 

17.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses e terá início a partir da assinatura da Ata de 
Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVO - DOS TRIBUTOS 

18.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos sociais 
resultantes desta Ata, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social. 

18.2. Em caso algum, a CONTRATANTE pagará ridenização à CONTRATADA por encargos 
resultantes da Legislação Trabalhista e da P!vidência Social, oriundos de Contrato entre esta e 
seus empregados. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO FORO 

19.1. Para dirimir quaisquer dúvidas dec,oirentes da presente Ata, elegem as partes o Foro da 
cidade de Araguaína,  corn  renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA DAS DISPOSIÇQES GERAIS 

20.1. Reger-se-á a presente Ata de RegiSlrofle Preços, no que for omisso, pelas disposições 
constantes na Lei Federal n° 10.520/2002j -Decreto Federal no 7.892/2013, com apliCação • • 
subsidiária da Lei n° 8.666/93, e no processo  err  epígrafe. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DAS ASSINATURAS 

21.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços o Presidente da  Camara  Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins, bem corno o representante da(s) empresa(s) vencedora(s). 

Araggaína/TO, _ de 	 de 2019. 

   

CAMA_RA MUNIçrAl. pE RAGUATÍsiNTO 
ri° 0.2 7.7t:1.21610001-15 

ALDA1R i'..5ÀL-GOSTÃ SOLISA 
rPresideinte 

- Erg*resa 
CNP‘j iac• 

Nome doreprQseiltante 
Represffiante. 
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