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Objeto: Contratacao de Microempresa ou Empres
lei,  para  Registro  de  Precos  para  a  eventual  e
Construindo  a  Educacao  lnfantil,  KIT  Vol.  I  e
Educa¢ao de Augustin6polis/TO.

de Pequeno Porte, equiparada na forma da
tura  fomecimento  de  livros  da  Colecao
para  atender  a  Secretaria  Municipal  de

IRECIBO'

:o Empresa                                                  retlrou,`'este Ed]tai de i]c[tacao e dese]a ser ndorma:aN::
1

q     lquer alteracao pelo fax:                                     `it        telefone:
I

Au    stin6polis/TO, aos                  /+ /2019.
II

)1NomelegiveleAssinatura`'

)

Z|
I

ESTE      REc[BO      DEVERA      SER      RErdET[DO      A      pREFE[TURA      MUN[c[pAL      DE
AUGUSTIN6POLIS/TO, ESTADO DO
E-MAIL:    pmaugustinopolis@hotmail.c
INTERESSADOS.

A  Prefeitura  Municipal  de  Augustin6p
.,,I,,

ANTINS, PELO TEL/FAX: (63) 3456-1232 0U VIA
PARA    EVENTUAls   cOMUNlcAcoEs   Acre

s/TO,  nao  se  responsabiliza  por  comunicac6es  a
empresa que nao encaminhar este recibo o+ prestar informacc>es incorretas no mesmo.

Data da Entrega dos Envelopes: 13/05/20+9
Local da Entrega dos Envelopes: Rua Do4 Pedro I, n° 352 -Centro, Augustin6polis/TO.
Horario: 14h30min                                              I
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pROcEssO LlclTATORIO NO 03ey2Oi9
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2019

REGISTR0 DE PRE¢OS

COMPOSICAO DO EDITAL

PRELIMINARES
D0 0BJETO
D0 CREDENCIAMENTO

r`         B8sE§gLNADR[fco[EMSERET5AER[T#]up&££?AO
DOS ENVELOPES `'PROPOSTA COMERCIAL" e `'HABILITACAO"
DA APRESENTACA0 DOS DOCUMENTOS
DA PROPOSTA COMERCIAL
DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
DA SESSA0 D0 PREGAO E D0 CREDENCIAMENT0
DA CLASSIFICACA0 DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
DOS LANCES VERBAIS
DO TULGAMENT0
DOS RECURSOS
DA AD]UDICA€A0 E DA HOMOLOGACA0
DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
DO CONTRAT0
DA EXECUCA0 DO OBJETO
DAS SAN€OES ADMINISTRATIVAS
DA EXTENSAO DAS PENALIDADES

a          ZLSEPx°oS5COESGERA|s
MODELOS DE DECLARACOES

CPL
COMISSAO  PERMANENTE
DE  LICIIACAO
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DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Cpl
COMISSAO  PERMANENTE
DE  UCITACAO

6rgao Interessado:            Fundo Municipal de Educa€ao de Augustin6polis/TO.

Processo No

Regime legal:

Tipo da licita€ao:

Exame       retirada       do:
Edital e sessao:

Endereco:

Data da sessao:

Horario da sessao:

Informac6es fones:

a

A

032/2019

Regido  pela  Lei  Federal  n°  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  Lei
Complementar n° 123,  de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892
de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto
de   2014   e   subsidiariamente   pela   Lei   Federal   n°   8.666,    de
21/06/1993,  Decl.eto  Municipal  N°  197/2013  de  06  de  dezembi.o
de 2013 e suas posteriores altera€6es

MENOR PRECO POR ITEM

Comissao      de      Licita€ao      -      Prefeitura      Municipal      de
Augustin6polis- TO (Sala de Licita€6es da Prefeitura)

Rua Dom Pedro I, 352, Centro Augustin6polis/TO.

13 de maio de 2019

14:30 horas - (horario local)

(63) 3456-1232

Horario de atendimento:        Das o8:00 as l2hoomin (horario local)

•..., :-
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1     -OB|ETO

1.1  - Contratacao  de Microempresa ou Empresa de  Pequeno Porte,  equiparada na
forma da lei, para Registro de Pre€os para a eventual e futura fomecimento de livros da Cole€ao
Consti.uindo  a  Educacao  Irfantil,  KIT  Vol.  I  e  Ill,  para  atender  a  Secretaria  Municipal  de
Educacao  de  Augustin6polis/TO,  No  Sistema  Registro  de  Pre€o  (SRP)  conforme  Termo  de
Referencia constantes no Anexo I deste edital.

1.2 - As quantidades constantes no anexo I deste edital sao estimativas, podendo o
Prefeitura Municipal nao adquirir na sua totalidade dos mesmos.

1.3 - Nao sera permitida a indica€ao de cota minima a ser registrada.

2 - D0 CREDENCIAMENTO

2.1  -  As  pessoas  juridicas  ou  firmas  individuais  deverao  credenciar,  mediante  a
apresentacao de procuracao por instrumento ptlblico ou particular, urn procurador, atribuindo-
lhe  poderes  para  formular  lances  de  pre€os  e  praticar  todos  os  demais  atos  e  opera€6es  no
sistema (Modelo I).

2.1.1  - Em se tratando de s6cio, proprietario ou dirigente da empresa proponente,
devera  ser  apresentado  c6pia  do  respectivo  Estatuto  ou  Contrato  Social,  no  qual  estejam
expressos os seus poderes para exercerem direitos e assumir obriga¢6es.

4)  -  Devera  ser  anexada  c6pia  do  estatuto  ou  contrato  social  quando  apresentada
procura€ao particular.

2.2 - Para o uso da prerrogativa prevista  em Lei,  devel.a o  interessado apresentar
declaracao, com firma reconhecida, de que se encontra inserido nos dispostos do inciso I ou 11,
corforme o caso, do artigo 3° da Lei complementar n.° 123/02.

a) Para fins de gozo dos beneficios dispostos na Lei Complementar n° 123/2006,

os  representantes  de  microempresa  e  empresa  de  pequeno  porte  deverao  credenciar-se  e

apresentar certidao  de  enquadramento  no  Estatuto  Nacional  da  Microempresa e  Empresa de

Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a lnstru¢ao

Norrnativa DNRC n° 103/ 2007, e/ou declara€ao de enquadramento em conformidade com art

3°  da  Lei Complementar  123/2006,  afirmando  ainda  que  nao  se  enquadre  em nenhuma  das

hip6teses do § 4° do art 30 da Lei Complementar n° 123/2006.

b)  sera  admitida apenas 01  (urn)  representante para cada licitante credenciado,

sendo que cada urn deles podera representar apenas uma empresa credenciada.

c)  Depois de realizado o credenciamento, dar-se a inicio a sessao de abertura e

julgamento  das  propostas,  devendo  a  licitante  apresentar  a  pregoeiro  a  declaracao  de  pleno
atendimento aos requisitos de habilitacao.

`,i.-i:`-```
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d) A declaracao de que trata a letra `'c" do item 2.2 devera, obrigatoriamente, ser

apresentado  fora  dos  envelopes,  n°  01   e  02,  sob  pena  de  a  empresa  se  declarada  como

impossibilitada de participar do certame. (MODELO 11)

e)   A  apresentacao  da  declaracao  de  pleno  atendimento  e  aos  requisitos  de

habilitacao  ao  Edital  e  declara€ao  de  enquadramento  em  conformidade  com  art  3°  da  Lei

Complementar  123/2006,  sao  condic6es  para  participacao  do  certame,  sendo  considerado

documento   obrigat6rio.   A   nao   apresenta¢ao   deste   documento,   ou   sua   apresentacao   em

desacordo com o item 2.2, letra  "c"  fere o disposto no artigo 40 inciso VII da Lei 10.520,  sendo

vicio insanavel. (MODELO IV).

f) Certidao simplificada, fomecida pela Junta Comercial da sede do licitante.

2.3  -  Ap6s  o  encerramento  do  credenciamento  e  identificacao  dos  representantes
das empresas proponentes, o Pregoeiro nao mais aceitara novos proponentes, dando inicio ao
recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documenta€ao, exclusivamente
dos participantes devidamente credenciados.

3 - DAS CONDICC)ES DE PARTICIPACAO

3.1 -Poderao partici_par deste _pregao os licitantes a_ue:

3.1.1  -  Desempenharem  atividades  pertinentes  e  compativeis  com  o  objeto  desta
licitacao.

3.1.2 - Atendam as exigencias constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive
quanto a documentacao requerida.

3.2 - Nao sera admitida neste pregao a participa€ao de empresas a_ue:

3.2.1 - Encontrarem sob falencia, concurso de credores, dissolu€ao, liquida€ao, nem
aqueles que tenham sido declarados inid6neos para  licitar  ou contratar com a Administra€ao
Pdblica,  ou  punidos  com  suspensao  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  Administracao
Ptiblica Municipal.

3.2.2 - Empresas estrangeiras que nao funcionem no pals

3.3 - Por ocasiao da participacao neste certame, sera assegurado as Microempresas -
ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, como criterio de desempate, o direito de preferencia
para  ofertar  o  menor  pre€o  em  rela€ao  aquele  lancado  pelo  licitante  nao  qualificado  nessas
categorias.

3.4 -  Entende-se  por  empate  aquelas  situacc>es em que as  propostas apresentadas
pelas  Microempresas e  Empresas  de  Pequeno Porte  sejam iguais  ou ate 5%  (cinco por cento)
superior ao menor pre€o.

empate,pro:.:d-erF;:aaedf:I::£°m::Sfpo°rsi°an°art44daLelcomplemenfarl23/2oo6,ororrend&
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A                                      a)          -A microempresa  ou  empresa  de  pequeno porte  mais bern classificada

podera  apresentar  proposta   de  preco  inferior  aquela  considerada  vencedora  do  cei.tame,
devendo  tal  proposta  ser  registrada,  situacao  em que  sera  adjudicado em  seu  favor  o  objeto
licitado.

b)  -  Nao  ocorrendo  a  contrata€ao  da  Inicroempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte,  na  forma  do  inciso  do  I  do  caput  do  art  45,  da  Lei  Complementar  123/2006,  serao
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do §2° do art 44 da Lei
Complementar 123/ 2006, na ordem classificat6I.ia, para o exercicio do mesmo direito.

c)  -  No  caso  de  equivalencia  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2° do art 44 da Lei
Complementar 123/2006,  sera  realizado  sorteio  entre elas para que  se identifique  aquela que
primeiro podera usar do direito de preferencia.

d)  - 0  direito de preferencia das microempresas e empresas  de pequeno porte
sera instaurado ap6s o encerramento da etapa de lance e antes da fase de homologa€ao.

e) - Na hip6tese da nao contrata€ao nos termos previsto no caput do art 44 da Lei
Complementar 123/ 2006, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

f)  - 0  disposto  no  art 44  da  Lei Complementar 123/2006,  somente  se  aplicara

quando  a  melhor  oferta  inicial  nao  tiver  sido  apresentada  por  microempresa  ou  empresa  de
pequeno porte.

3.5.1   -   As   microempresas   e   as   empresas   de   pequeno   porte,   por   ocasiao   da
participa€ao  neste   certame,   deverao   apresentar   toda   documenta€ao   exigida   para  fins   de
regularidade  fiscal,  mesmo  que  esta  apresente  alguma  restricao,  na  forma  do  art 43  da  L  ei
Complementar n° 123/ 2006.

a)            -Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera
a            assegurado o prazo de 05  (dois)  dias dteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em

que  o  proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame,  prorrogaveis  por  igual  periodo,  a
criterio  da  Administracao  Pdblica,  para  a  regulariza€ao  da  documenta€ao,  pagamento  ou
parcelamento do debito, e emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas, com efeito, de
certidao negativa, cuja comprovacao sera exigida somente para efeito de assinatura de contrato
ou instrumento que o substitua.

b) - A nao regulariza€ao da documenta¢ao, no prazo previsto no § 2° do art 43,
da Lei Complementar 123/2006, implicara decadencia do direito a contratacao, sem pr¢uizos
das san€6es prevista no art 81 da Lei de Licita€6es e Contratos 8.666/93, de 21 de junho, sendo
facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

4- D0 ESCLARECIMENT0 E IMPUGNACAO

4.1  -  Os  pedidos  de  esclarecimentos  deverao  ser  encaminhados  a  Comi8sao  de
Licita€aorregoeiro, no endere€o e/ ou fax, constado nas preliminares deste Edital.

•.`._-:;i
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4.2 - Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes ao processo  licitat6rio  deverao  ser
enviados ao pregoeiro, ate tres dias titeis anterior a data fixada par abertura da sessao pilblica,

4.3  -  Ate  02  (dois)  dias  antes  da  data  fixada  para  abertura  do  certame,  qualquer

pessoa podera impugnar o Ato Convocat6rio.

4.4  -  0  pedido  de  Impugna€ao  devera  ser realizado e encaminhado  ao  pregoeiro
responsavel conforme determina a Lei,

4.5 - Os pedidos de impugnacao aos termos editalicios deverao ser encaminhados a
Comissao  de  Licita€ao/Pregoeiro,  no  endere¢o  e/ou  fax,  coustado  nas  preliminares  deste
Edital, nos termos do artigo 41§ 1°, 20, 30 4° da Lei 8.666/93.

4.6   -   Cabera   ao   pregoeiro,   auxiliado   pelo   setor   responsavel,   decidir   sobre   a
impugna€ao no prazo de ate 24 (vinte e quarto) horas, conforme determina a Lei.

5 -DOS ENVELOPES ``PROPOSTA COMERCIAL" e "HABILITACAO".

5.1 - Os envelopes ''Proposta Comercial" e ``Habilitacao" deverao ser indevassaveis,
hermeticamente  fechados   e  entregues  ao  Pregoeiro,  na  sessao  priblica   de  abertura   deste
certame, conforme endere€o, dia e horario especificados.

5.2 - 0 Pregoeiro nao se responsabilizara por envelopes de ``Proposta Comercial" e
``habilita€ao" que nao sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horario definido

no preambulo.

5.3  -  Os  envelopes  indicarao  em  sua  parte  externa  e  frontal  os  dizeres  de  quais
documentos se encontram inseridos, conforme segue:

COMISSA0 DE LICITACAO
PROCESSO LICITAT6RIO N° 032/2019
PREGAO PRESENCIAL N.° 025/ 2019
ENVELOPE N.0 01 - PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE

COMISSA0 DE LICITACA0
PROCESSO LICITAT6RIO N° 032/2019
PREGAO PRESENCIAL N.0 025/2019
ENVELOPE N.° 02 - HABILIATCAO

6- DA APRESENTACA0 DOS DOCUMENTOS

6.1 - Os documentos a serem apresentados deverao:

Quando  c6pias,  conter  registro  de  autentica€ao  efetuados  em  cart6rio  ou  por
servidor da Prefeitura de Augustin6polis/TO, neste dltimo constar data e matricula;

cj_;_
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b) - quando declara€6es, conter assinatura do responsavel constituido;

c)  -  quando  proposta,  alem  do  disposto  na  alinea  ``b"  na  tiltima  folha,  conter

rubricas em todas as folhas do responsavel constituido;

d)  -  ser  encademados  ou  grampeada,  de  modo  a  nao  confer  folhas  soltas,  sem

emendas, acrescimos, numerados sequencialmente em ordem crescente, em uma rinica via; sem

borr6es, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omiss6es, salvo se, inequivocamente, tais falhas nao

acarretarem les6es ao direito dos demais licitantes, prejuizo a Administracao ou nao impedirem

a exata compreensao de seu contetido.

A                                 6.2 - Os documentos expedidos via on-line  (internet), no qual possam ser aferidos
por meio eletr6nico, dispensam autenticacao.

63 - Nao serao autenticados documentos na sessao da licitacao.

7 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

Os envelopes de propostas comerciais indicarao em sua parte externa e frontal
os seguintes dizeres:

CdMISSAO DE LICITACA0
PROCESSO LICITAT6RIO N° 032/2019
PREGAO PRESENCIAL N.° 025/2019
ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA COMERCIAL

7.1 - A proposta comercial devera ser datilografada ou emitida atraves de editor de
texto eletr6nico, em uma via, sem emendas, acrescimos, borr6es, rasuras, ressalvas, entrelinhas

n         ]°±:£t°a¥::,6ess:ia];:e;:'ir:eguLV:=esntrt:;::£Sof:tina:on::;Ceadr]rreet=re= ::Sa::S ca:md;rree£::sdi:S a:n:e]:
conteddo, sendo a dltima pagina assinada pelo representante legal da empresa.

Deverao confer:

7.1.1  -  Nome,  ndmero  do  CNPJ,  endere€o,  telefone  e  fax  vigente  da  empresa
proponente;

7.1.2  -  Prazo  de vahidade  da  proposta  sera  de  60  (sessenta)  dias a contar  da  data
marcada para a abertura da sessao;

7.1.2 - Nao sera admitida cotacao inferior a quantidade prevista nesta Edital

7.1.3 - Nos pre€os devera ser indicado o valor unitario e total em moeda corrente
nacional apresentado apenas duas casas decimais, sem inclusao de qualquer encargo financeiro
ou previsao inflacionaria, ficando tal como proposta o valor por item;

7.1.4   -   Especifica€6es   detalhadas   do   objeto   proposto   conforme   Termo   de
Referencia (ANEX0 I),.

_i...,`T;oT`rTrEUFCJl-,'3j'2,--CEutRO,633456-1232,CE'~P:i7L.§-6=6:OOO-lNrj:oo.13/.ztrd+ocol.-
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7.1.5 - Prazo de pagamento de 30 (trinta) dias ap6s atesto da nota fiscal;

7.1.6  -  Todas  as  despesas  com  tributes  ou  quaisquer  outros  encargos,  diretos  ou
indiretos,  serao  de  responsabilidade  do  licitante,  devendo  estar  incluidas  na  composi€ao  do
Pre€0;

7.1.7 - Ap6s a apresentacao da proposta, nao cabers desistencia, salvo por motivo

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro;

7.1.8  -  Serao  desclassificadas  as  propostas  que  nao  atenderem  as  exigencias  do

presente  Edital  e  seus  anexos,  que  sejam omissas  ou  apresentem irregularidades  ou  defeitos
capazes de dificultar o seu julgamento;

7.1.9  -  A  apresenta€ao  da  proposta  implicara  a  plena  aceita€ao,  por  parte  do

a            proponente, das condiq6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

8 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 - 0 Envelope 11 devera conter, obrigatoriamente,  documentos que comprovem
os    requisites    legais    para    a    habilita¢ao    |uridica,    Qualifica€ao    Econ6mico-Financeira,
Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualifica€ao Tecnica.

8.2   deverao   estar   todos   em   nome   do   estabelecimento   (matriz   ou   filial)   que
efetivamente apresentar a proposta de precos.

8.3 os documentos de regularidade fiscal que nao mencionar prazo de validade ou
data de vencimento sera considerado valido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data
de sua expedi¢ao.

8.4 para comprova€ao  da H4bi.Jztoffio /#r!'di.co  os interessados  deverao  apresentar
A            osseguintesdocumentos:

a)    Registro comercial e cedula de identidade, no caso de empresa individual;

b)   Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial;

c)    Documentos de eleicao dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ac6es,

acompanhados da documenta€ao mencionada na alinea ``b", deste subitem;

d)   Decreto de autoriza€ao e ato de registro ou autoriza€ao para funcionamento expedido

pelo   6rgao   competente,   tratando-se   de   empresa   ou   sociedade   estrangeira   em

funcionamento no pals, quando a atividade assim o exigir.

8.5   para   a   comprovacao   da   Qw¢J[/I.c¢c6o   fco"6ml.co-F±##"cejrfl,   os   licitantes
deverao apresentar:

•.i-:.i:i
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4)   Certidao   negativa   de   falencia   ou   concordata   e   ainda   recupera¢ao  judicial   ou
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

8.6.     Para   a   comprova€ao   da  Rcg#harid¢de  r].scqJ   c   Trflb4ZJi].sf¢   os  licitantes
deverao apresentar os seguintes documentos:

a)   Prova de inscri€ao no Cadastro Nacional de Pessoas ]uridicas do Ministerio da Fazenda

(CNPJ);

b)   Prova  de  Regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  atrav6s  da  apresenta€ao  da

Certidao  Negativa  de  Debitos  Relativos  aos  Tributos  Federais  e  a  Divida  Ativa  da

Uniao  conforme  Portal.ia  Conjunta  RFB/PGIN  n°  358  de  05  de  setembro  de  2014,

alterada pela Portaria MF n° 443, de 17 de outubro de 2014;

a                    c)    Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do

licitante;

d)   Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal,

devidamente atualizado, mos termos da Lei n.° 8.036, de 11 de maio de 1990;

e)   Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a |usti€a do Trabalho, mediante

a  apresenta¢ao de certidao negativa, nos termos  do Titulo VII-A da consolida€ao  das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

f)    Alvara de Licenga para Funcionamento;

8.7.1  A  certidao negativa ou  positiva,  com efeito,  de negativa quanto aos  tributos
distritais substitui os documentos dos itens 8.6 ``e" ``f''.

8.8. - Sob pena de inabilita€ao, os documentos exigidos para habilita€ao deverao ser
•            apresentados no original ou c6pia autenticada, nao  sera aceitando  docunentos em forma de

`FAX' e nem a apresentapao de protocolo em substituicao a documento solicitado.

8.8.1 - Sob pena de inabilita€ao, todos os documentos apresentados pal`a habilita€ao
deverao estar:

a) em nome do licitante, com ndmero do CNPJ e endereco respectivo;

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz);

c)  em nome da filial, se o licitante for a filial,  salvo aqueles documentos que, pela
pr6pria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).

8.8.2  A  comprovacao  do  cumprimento  do  disposto  no  inc.  XXXIII  do  art.  70  da
Constituicao Federal se clara atraves da Declaracao firmada pelo licitante conforme Modelo Ill.

90Paraacomprova¢aodaQw¢JI/ico€6oT¢anlc¢,osllclfantesdeveraoapresentarci
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4.5  Comprovacao  de  prestacao  de  servicos  sinulares  em caracteristicas,  quantidades  e
prazos com o objeto desta licita€ao, por meio de apresenta€ao de:

a)  Declaracao emitida por pessoa (s) juridica (s) de direito ptiblico ou privado, que
comprove o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto licitado; tratando-
se de pessoa juridica de direito privado o atestado ou certidao devera ter firma reconhecida

a                  9    -DASESSAO DO PREGAO E DO CREDENCIAMENTO

9.1  - Os participantes do pregao deverao comparecer com antecedencia m±±iE±a de
10 (dez) minutos do horario previsto para o inicio da sessao.

9.2 - 0 Pregoeiro declarara aberta a sessao do PREGAO em data e hora pre-definido
no edital, nao cabendo mais apresentacao de envelopes.

9.3 - Da sessao lavrar-se-a a ata circuustanciada, na qual serao registrados todos os
atos e ocorrencias relevantes e que, ao final, sera assinada pelo Pregoeiro,  Equipe de Apoio e
pelos licitantes.

10 - DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

10.1   -  Os   envelopes   contendo   as   Propostas   Comerciais   serao   abertos   e   estas
verificadas se atendem a  todas as especificac6es e condi€6es estabelecidas neste Edital,  sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

10.2  - 0 Pregoeiro classificara o  autor da  proposta  de  menor  valor e  aqueles que
tenham apresentado propostas sucessivas e superiores em ate loo/o  (dez por cento) a proposta
de menor valor, para participarem dos lances verbais.

10.2.1  -  Se  nao  houver,  no  minimo,  03  (tres)  propostas  de  pre€os  nas  condi€6es
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate o maximo de

a            03  (tres), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos
oferecidos nas propostas apresentadas;

10.3 - Caso haja empate nas condic6es definidas no subitem 10.2, as propostas com
valores empatados serao classificadas para a fase de lances verbals.

10.4 - Ao pre€o do primeiro colocado poderao ser registrados tantos fomecedores
quantos   necessarios   para   que,   em   fungao   das   propostas   apresentadas,   seja   atingida   a
quantidade total estimada para o item.

11 - DOS LANCES VERBAIS

11.1  -  Aos  licitantes classificados  sera  dada  oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, com valores distintos e decrescentes, a partir do autor da
proposta  classificada   de   maior  valor  classificado  e   os   demais   em  ordem  decrescente  de

:]eaLSoS:]rcea:::1Iflo:1-mfh€::Laa:aacae:ct:sg:SisoteL:cCLLtaa=tTda:reet:epnatadre'::C:e:evrebrabL;1:ueanrmd°=nuvt=nac€:cS
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do tiltimo valor apresentado  pelo licitante,  para efeito  de posterior ordenacao  das  propostas,
incluindo-se nesta prerrogativa os interessados inseridos na Lei Complementar n°.123/ 2006.

11.3 - Caso nao seja realizado lances, sera verificado se os valores sao superiores ao
minimo estabelecido pela administra€ao;

11.3 - Assim como nas propostas, os lances serao ofertados de maior desconto,

r'

a

12 - DO |ULGAMENTO

12.1 - 0 crit6rio de julgamento sera o de Menor Preco por Item.

12.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva de lances, as Ofertas serao ordenadas
para classifica€ao a partir do rnenor valor ofertado.

12.3  -  0  Pregoeiro  examinara  a  aceitabilidade  da  primeira  proposta  classificada,
quanto ao otyeto e valor, decidindo motivadarnente a respeito.

12.3.1 - Sendo aceitavel a proposta de menor valor, sera aberto o envelope contendo
a   habilitacao   do   licitante   que   a   tiver   formulado,   para   confirmacao   das   suas   condic6es
habilitat6rias.

12.32 - Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitacao  de  documentos em
substituicao aos documentos de habilitacao requeridos no presente Edital.

12.33 - Se a proposta nao for aceitavel ou se o proponente nao atender a.s exigencias
habhitat6rias,   o   Pregoeiro   examinara   as   demais   propostas   subsequentes   classificadas,
verificando  a  sua  aceitabilidade,  quanto  ao  ob]eto  e  valor,  procedendo  a  verificacao  das
condic6es de habilitacao do proponente, ate a apuracao de uma proposta que atenda ao edital,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o obieto deste edital, para
o qual apresentou proposta.

12.3.4 - Excetua-se o vencedor de menor pre€o, inserido na condic5o estabelecida de
favorecido,  no  qual  sera  concedido  o  prazo  de  dois  dias  titeis  para  regularizacao  de  seus
documentos de Habilitacao.

12.35 - Nao havendo a regularidade dos documentos de habilitacao, o licitante sera
considerado inabilitado, sem prejuizo das sanc6es cabiveis.

12.3.6 - Em havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todos os termos do
EEdital e  que  seu preco  seja  compativel com o  valor estimado da contratacao,  esta poderd ser
aceita.

12.3.7 - Casos nao se realizem lances verbais, serao verificados a conformidade entre
a proposta escrita de menor valor ofertado que contemple as condi€6es do Edital.

12.3S  -  Apurada  a  melhor  proposta  que  atenda  ao  editaL  o  Pregoeiro  devera
negociar para que seja obtido urn maior desconto.
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12.3.9 - Sera cousiderada, a proposta de preco escrita, como valor proposto acabado
e  final  do  licitante  que,  caso  classificado  para  os  lances  verbais,  nao  esteja  representado  em
sessao.

A

rt

13 - DOS RECURSOS

13.1   -   Declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  podera  manifestar  imediata  e
motivadamente  a  intengao  de  recorrer,  cuja  sintese  sera  lavrada  em  ata,  sendo  concedido  o
prazo  de  03  (tres)  dias  dteis  para  apresentacao  das  raz6es  de  recurso,  ficando  os  demais
licitantes  desde  logo  intimados  para  apresentar  contrarraz6es  em igual  ndmero  de  dias,  que
come€arao a correr do termino do prazo do recorrente.

13.2   -   As   raz6es   de   recurso   deverao   versar   exclusivamente   sobre   o   t6pico
questionado verbalmente durante a sessao.

13.3  -  Na  falta  de  manifesta€ao  imediata  e  motivada,  no  momento  oportuno,  o
licitante decaira do direito de recurso.

13.4 - Os recursos serao decididos no prazo de 02 (dois) dias titeis.

13.5   -   0   acolhimento   de   recurso   importara   a   invalidacao   apenas   dos   atos
insuscetiveis de aproveitamento.

13.6 - 0 resultado do recurso sera divulgado mediante afixa€ao no quadro de avisos
da Comissao Geral de Licitacao e enviada aos participantes via fax.

14 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

14.1 - Inexistindo manifestacao recursal, o Pregoeiro adjudicara o objeto da licita€ao
ao licitante vencedor, com a posterior homologa¢ao do resultado pelo Ordenador de despesa.

14.2   -   Havendo   interposicao   de   recurso,   ap6s   o   julgamento,   a   Autoridade
Competente   adjudicara   o   objeto   da   licita€ao   e   o   ordenador   de   despesa   homologara  o
procedimento licitat6rio ao licitante vencedor.

15 - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1 - A Ata de Registro de Pre€os tera validade de 12 meses (urn ano) a contar de
sua publica€ao, conforme ANEXO 11.

15.2 - A publicacao da Ata  de Registro de Precos se clara em imprensa Oficial do
Municipio de Augustin6polis, pelo prazo de cinco dias iiteis.

15.3  -  Os  precos  registrados  serao  publicados  trimestralmente  para orientacao  da
Administra€ao,  na  imprensa  oficial  do  Municipio,  pelo  prazo  de  cinco  dias  titeis  e  ficafa
dispohivel no site da Prefeitura para conhecimento publico.

-:`i{:`
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15.4   -   Ap6s   homologacao   pelo   Ordenador   de   despesa,   serao   convocados   os
vencedores do certame para a assinatura da Ata  de  Registro de Precos no qual ter6 efeito de
compromisso pelo periodo de sua validade.

®

O16 - DO CONTRATO

16.1 - 0 instrumento contratual sera substituido pela Nota de Empenho, na forma
do  pela  Lei  Fedel.al  n°  10.520,  de  17  de  jutho  de  2002,  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de
dezembro de 2006,  Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 147, de 7 de
agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993, Decreto Municipal
N° 197/2013 de 06 de dezembro de 2013 e suas posteriores altera€C>es, visto tratar-se de compra
com entrega imediata e integral dos materiais adquiridos.

16.2 - Fica facultado a Administra€ao, quando o vencedor nao aceitar ou nao retirar
a Nota de Empenho, no prazo e condic6es estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
na   ordem   de   classificapao,   para   faze-1o  em  igual  prazo,   nas  condic6es   estabelecidas   no
encerramento de seus lances verbais e registradas em Ata de Registro de Precos.

16.3 - Aplicam-se, no que couberem, as disposic6es contidas nos arts. 54 a 88 da Lei

8.666/ 93, independentemente de transcri€ao.

16.4  -  As  despesas  com  a  presente  aquisi€ao  correrao  a  conta  da  Pref eitura  Municipal  de
Augustin6polis e demais 6rgaos ligado a prefeitura, nas dota€6es orcamenfarias consignadas
nos projetos/atividades apontadas no item 05  do Termo  de  Referencia  Parte  Integrante  deste
EditaL

17 -DAS SANCC)ES ADMINISTRATIVAS

17.1 - As penalidades pelo nao cumprimento total ou parcial do fornecimento, sem
prejuizo da cobranga de perdas e danos, sao:

a) -Multa de 10% (dez por cento) do valor global contratado, no caso de inexecucao

total da obrigacao;

b) - Multa de loo/o  (dez por cento) do valor correspondente a parte nao cumprida,

no caso de inexecu€ao parcial da obrigacao, inclusive no caso de reposicao do objeto rejeitado;

c) -Multa de 0,3% (tres decimos por cento) por dia, no caso de inexecu€ao diaria do

fomecimento do ob]eto desta licita€ao, ate o maximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera

considerado descumprimento parcial da obrigacao, conforme alinea anterior;

d - Suspensao temporaria  do direito  de licitar e impedimento de contratar com o

Municipio  de  Augustin6polis,  pelo  prazo  que  for  fixado  pela  Administracao  em  funcao  da

natureza e da gravidade da falta cometida;

•...-..:,:.`...
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e)  -  Declara€ao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administra€ao

Pdblica, cousiderando, para tanto, reincidencias de faltas, sua natureza e gravidade.

17.2.  Quando  o  proponente  nao  aceitar  ou  nao  retirar  o  empenho  na  forma
estabelecida no item 16.2, estara sujeito a multa do item 17.1''a" e a penalidade do item 17.1"d"
ou 17.1''e", alem de decair o direito ao fornecimento do objeto.

17.3  As multas aplicadas  serao  descontadas  do  pagamento  devido  pela  Prefeitura
ou, nao sendo possivel, deverao ser recolhidas pelo licitante em ate 30 (trinta) dias, contados da
intima€ao, sob pena de inscri€ao em Divida Ativa para cobranga judicial.

17.4  A aplicacao das multas  independera  de qualquer  interpelacao administrativa
ou judicial, sendo exigivel desde a data do ato, fato ou omissao que lhe tiver dado causa.

17.5  As  multas  e  penalidades  serao  aplicadas  pelo  6rgao  ordenador  da  despesa,

fl           atraves  da  Assessoria  Juridica  do  Municipio,  sem  prejuizo  das  sanc6es  civeis  ou  penais
cabiveis, ou de processo administrativo.

17.6 0 proponente sera cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com o
prazo de 05 (cinco) dias para, se o desejar, recorrer ao 6rgao ordenador da despesa.

17.7  Pela  inobservancia  dos  termos  deste  Edital  podera  haver  a  incidencia  das
penalidades de advertencia, suspensao temporaria de participa€ao em licitacao e impedimento
de contratar com a Administracao ou declaracao de irLidoneidade para licitar ou contratar com a
Administra€ao Priblica.

A18 - DA EXTENSAO DAS PENALIDADES

18.1  -  A  suspensao  de  participar  em  licita€ao  e  contratar  com  a  Administracao
Ptiblica, alem das penalidades civis, penais e criminais, poderao ser tambem aplicadas aqueles
que:

4)   -retardarem a execucao do pregao;

b)  - manifestarem grave ofensa a autoridade condutora da sessao e/ou equipe de
apoio no uso de suas atribuic6es;

c) - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao;

4)   -   apresentarem   declara€ao   ou   qualquer   documento   falso,   fraudado   ou
cometerem fraude fiscal.

4)   - aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados.

19 - DISPOSICC)ES GERAIS

19.1 - Este edital devera ser lido e interpretado na integra, e ap6s apresenta¢ao da
proposta e da habilita€ao, nao serao aceitas alegac6es de desconhecimento ou discordancia de     i
seus termos, no qual podera ser encaminhado para execu€ao conforme os dispostos 17 e 18.         c5
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19.2  -  A  simples  participacao  neste  certame  implica  em  aceita€ao  de  todas  as
condi€6es estabelecidas neste instrumento convocat6rio.

19.3  -  i vedado ao licitante  retirar sua proposta  ou parte  dela  depois de aberta a
sessao do Pregao.

19.4   -   A   contratada  nao   podera   subcontratar   total   ou   parcialmente   o   objeto
avengado.

19.6  -  A  presente  licita¢ao  podera  ser  revogada  por  raz6es  de  interesse  pdblico,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte,
por   ilegalidade   de   oficio   ou   por   provocacao   de   terceiros,   mediante   parecer   escrito   e
devidamente comprovado.

19.7   -   0   Pregoeiro,   no   interesse   da   administra€ao,   podera   relevar   omiss6es
puramente formais observadas na proposta e habilita€ao, desde que nao contl.ariem a legislacao
vigente  e  nao  comprometam  a  lisura  da  licita€ao  sendo  possivel  a  promo¢ao  de  diligencia

a            destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo, para esse fim especifico.

19.8  -  Decididos  os  recursos  ou  transcorrido  o  prazo  para  sua  interposi¢ao,  o
Pregoeiro  devolvera  aos  licitantes, julgados  desclassificados,  os  envelopes  "HABILITACAO"
inviolados, no encerramento da licita¢ao.

19.9 A impugnacao ao presente Edital somente sera considerada se apresentada ao
protocolo da COMISSAO DE LICITACC)ES.

19.10 - Os casos omissos serao submetidos a parecer juridico da Assessoria Juridica
do Mumcipio.

19.11 - Informa€6es complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre
o  presente  pregao  serao  prestadas  pela  Comissao  de  Licita€ao,  no  horario  das  07h30min  as
13h30min, de segunda a sexta-feira, pelos telefones: (63) 3456-1232.

aAugustin6polis- TO, 24 de abril de 2019.

D¢orflfroffifl®O„s4
Pregoeira Oficial
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ANEX0 I
TERM0 DE REFERfiNCIA

SOLICITACA0 DE COMPRAS DE BENS E SERVICOS
(art. 14 da Lei n° 8666/93)

Augustin6polis- TO, 24 de abril de 2019.

1.  DEMANDANTE:  Fundo Municipal de Educacao de Augustin6polis/ TO.
2.    OBJETO,

A

A

2.1 - 0 presente Termo de Referencia tern como finalidade promover o stro de Pre Para
a  eventual  e  futura  fornecimento  de  livros  da  Colecao Construindo  a  Educacao  lnfantil,  KIT
Vol.  I  e  Ill,  para  atender  a  Secretaria  Municipal  de  Educacao  de  Augustin6polis/TO,  cujas
especificac6es e quantitativos, de acordo com item 06, deste Termo de Referencia.

3.    RECURSOS VINCULADOS:

4. JUSTIFICATIVA:

4.1 - A formacao de urn cidadao passa pela educacao basica, e para ter uma boa formacao, os
profissionais   da   educacao   devem   estarem   instrumentados   de   contetidos   de   qualidade,
propiciando  uma  educa€ao  diferenciada  e  consequentemente  urn  futuro  diferente  para  as
criancas de hoje.

Ap6s  analises  e  discuss6es  entre  os  profissionais  de  educacao  desta  Secretaria,  chegamos  a
conclusao  que  a  colecao  construindo  na  Educa€ao  Infantil  Volumes  I  e  Ill,  atendem  essa
necessidade de melhoramento da Educacao Basica da Rede Municipal de Ensino.

4.2  -  0  uso  do  sistema  de  registro  de  precos  se  justifica  pelas  necessidades  de  aquisic6es
frequentes  e  pelas  impossibilidades  de  se  definir  o  quantitativo  a  ser  demandado  por  esta
Municipalidade, conforme disposto do Decreto Municipal N° 197/2013 de 06 de dezembro de
2013

4.3 - 0 objeto deste termo de referencia enquadra - se no conceito de bern comum, para fins de
contratac5o por meio de registro de pre€os, consoante do Art.15,11 da Lei N° 8.666/93.

4.4 -   Os quantitativos dos materiais e servi€os serem fornecidos e prestados mediante este
processo   administrativo,   foram   embasados   na   solicita€ao   feita   pelo   Secretirio   desta
municipalidade, conforme solicita€ao juntada aos autos.

5. PREVISAO 0RCAMENTARIA E CLASSIFICACAO DA DESPESA:

12.361.1005.2.066 -Manuten¢ao do fundo municipal de educa€ao
3.3.90.39.00 0utros Servi€os De Terceiros-Pessoa Juridica
3.3.90.30.00 materiais de consumo
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6. DAS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES.

ITEM QUANT. UND DISCRIMINACAO EDITORA VALORUND VALORTOTAL

44.483,3301 250 Kit Volume  I  -  1  Livro  Texto;  1  Livro 178,33

Caligrafia  1; 1  Livro da Famflia;  1
Livro - Cantar e recitar; 1 Agenda
Nosso    Diario    e    2    Livros    de
Literatura.

02 280 Klt Volume   Ill   -   1   Livro   Texto;   1 178,33 49.933,33

Livro   Caligrafia   3;   1   Livro   da
Familia; 1 Livro - Cantar e recitar;
1  Agenda Nosso Diario e 2 Livros
de Literatura.

Valor total RS: 94.416,66

h

7. VALOR ESTIMADO

7.1  -  0  valor  total  estimado  para  esta  licitacao  6  obtido  atraves  de  pesquisa  de  mercado,
conforme previsto na lei 8.666/ 93.

8. PRAZO PARA ENTREGA:
8.1  -  Os  produtos  deverao  ser  entregues,  conforme  necessidades  da  Prefeitura  Municipal  e
demais programas a qual formulara os pedidos via e-mail, fax ou similar.

8.2  -  As  entregas  e  as  presta€ao  dos  servi€os  ocorrerao  parcialmente,  conforme  solicitacao
emitida   pela   Contratante,   nas   quantidades   especificadas   na   requisicao,   ap6s   vistoria   e
verifica€ao da qualidade que comprove a adequa€ao do objeto aos termos do Edital, observado
o disposto no Art. 69 da Lei n° 8.666/93.

9. LOCAL DE ENTREGA

9.1 - A entrega devera ser feita de acordo orienta€ao da requisitante.

10. OBRIGACC)ES DA CONTRATADA:

10.1 - Comunicar a Prefeitura municipal de Augustin6polis, secretarias e Fundos Municipais,
qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

10.2  -  Manter  informada  a  Prefeitura  de  Augustin6polis,  secretarias  e  Fundos  Municipais,
quanto a mudangas de endere€o, telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento.

10.3 - Entregar os produtos de primeira linha no prazo estabelecido no item 8.2 em dia e local
indicado, de acordo com as especifica¢6es e condic6es estabelecidos no Edital e seus Anexos.

10.4 -  A empresa  detentora da  Ata devera fazer a reposi€ao dos itens que nao preencham as
especificac6es, no prazo de 24 (horas) a contar da data de devolucao, sendo que em caso de nao
aceitacao do material, a devolucao (frete) sera por conta da contratada.

•\-1..`-

_-I-+.TluUOwTHTlul-,;'5-i-,-C-Ei]tho,633456-1232,`CEP~:`77r.96-COOO-lNrJ:ou.z3/.zu6;otrGi3-
AUGUSTIN6POLIS -TO



£Ruff£ELgrT¥Nti§upN6cLi]psA:¥a

CPI
COMISSAO  PERMANENTE
DE  uCITAcdo

10.5 - A Empresa Licitante 6 responsavel pelo transporte dos produtos de sua sede ate a sede da
prefeitura Municipal de Augustin6polis.

10.6 - 0 nao cumprimento das condi€6es estabelecidas neste Edital e nos seus anexos por parte
da mantenedora implicara na sua desclassifica€ao e a imediata convocacao das remanescentes,
sem prejuizos das san€6es cabiveis.

11 0BRIGAC6ES DA CONTRATANTE:

11.1  -  Requisitar  os  produtos  e  utensilios  com  antecedencia  lnrfuma  de  02  (dois)  da  data
determinada para a entrega.

11.2 - Fiscalizar a execucao desta ata, apontado vicios e  defeitos, e determinar a substitui€6es
dos produtos entregues fora das especifica€6es da proposta vencedora.

r`           11.3 -Efetuar os pagamentos de faturas/notas Fiscais, nos termos previsto em Ata.

12. ASSINATURA D0 RESPONSAVEL PELA ELAB0RACAO:

Carimbo/Assinatura
13. APROVACAO D0 VALOR ESTIMADO/COTACAO
Carimbo/Assinatura

14. SETOR

SOLICITANTE

®

15. ORDENADORDA DESPESA      16. PREFEIT0

Declaro,      como      ordenador      de  Autorizoadespesa,

Despesas,  para  os  fins  do  art.16,  observada as normas legais

inciso 11 da LC n° 101,  de 4/5/2000,

que    a    presente     despesa    temData:_/
adequa€ao  orcamenfaria,  financeira

e    esfa   compativel   com   o   Plano

Carimbo/Assinatura      Plurianual   e   a   Lei   de   Diretrizes         Carimbo/Assinatura

or€amentaria.

Data:

Carimbo/Assinatura

i._`..   i      `
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ANEXO 11

Minuta de ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
PREGAO N° XXX/2019

Processo Licitat6rio n° xxa/xxxx
Pregao Presencial n° xxxxx/xxxx
Ata de Registro de Pre€o n° xxxxxxx
Validade 12 meses

Aos XX ias do mss de XXXXX de 2019, nesta cidade de Augustin6polis, Estado do Tocantins, de

a           urn lado A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AUGUSTINOPOLIS, Estado do
Tocantins, pessoa juridica de direito ptiblico inscrita no CNPT sob o n°. 06.083.933/0001-76, com
sede   a   R   Dom  Pedro   I,   N°  352,  Centro,  nesta  cidade  de   Augustin6polis/TO,  neste  ato
representado por sua Gestora Municipal, a Sr.a Renata Pereira de  Sousa Oliveira, inscrita no
CPF 937.290.141-53, RG 467.947 SSP/TO, domiciliada nesta municipalidade.

Resolve:
Registrar os precos para futura aquisi€6es a seguir relacionados, proveniente da sessao pdblica
do pregao  de forma  presencial n.° xxxx/20xx,  Processo  Licitat6rio  n° xxx/20xx,  sucedido  em
x:x/xx/2!fJrKx,`asx:xxx.

1. DO FUNDAMENT0 LEGAL

A  presente  Ata  decorre  da  Homologacao  do  Sr.  Prefeito  Municipal  de  Augustin6polis-  TO,
constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro
de 2013, Lei Complementar n° 147, de 7 de Agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal

a            n° 8.666,  de  21/06/1993,  Decreto  Municipal  N°  197/2013  de  06  de  dezembro  de  2013  e  suas
posteriores altera€6es.

2. DOS CONTEMPLADOS EM 1° LUGAR
FtJrrececbr
lNTEF3ESSADO  VENCEDC)R

3.OBJETO:

CPF,CNPJ:

Y:Xy:Xxxy:XXXX
velar FS

Constitui   otryeto   da   presente   Ata   para   o   Registro   de   Precos   para   a   eventual   e   futura
fornecimento  de  livros  da  Colecao  Construindo  a  Educacao  lnfantil,  KIT  Vol.  I  e  Ill,  para
atender  a  Secretaria  Municipal  de  Educa¢ao  de  Augustin6polis/TO,  mediante  as  condi€6es
estabelecidas neste Edital. Conforme Termo de Referencia constantes no Anexo I deste edital.

Fica expressa  que todas as  despesas geradas  serao  de  inteira  responsabilidade  do fomecedor
registrado, inclusive as obrigac6es previdenciarias e trabalhistas;

4. VALIDADE E REATUSTAMENTO

`.`:?...`.
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A presente Ata de Registro de Precos tera a validade de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua publica€ao em imprensa oficial da Prefeitura de Augustin6polis- TO.

Podera  a  Administl.a¢ao,  mesmo  comprovada  a  ocorrencia  mencionada  no  paragrafo
anterior, optar por cancelar a Ata e providencia-1o em outro procedimento licitat6rio.

Fica facultada a Admhistra€ao em firmar as contratacc>es que poderao advir, pela Ata de
Registro  de  Pre€os,  podendo  ser  adquirido  o  mesmo  objeto  ora  registrado,  por  outros
meios previstos legalmente.

Caso  evidenciado  que  o  valor  registrado  em  Ata  tornar-se  superior  ao  praticado  no
mercado sera convocado o classificado em primeiro lugar, para negocia€6es, e sendo esta
frustrada, convocaram-se os remanescentes pela ordem de classificacao para assim faze-1o.

r`           Caso  evidenciado  que  o  valor  registrado  em  Ata  tornar-se  inferior  ao  praticado  no
mercado,  e  o  vencedor  classificado  em  primeiro  lugar  declarar  a  impossibilidade  de
fomecimento nos pre€os registrados, este sera liberado do compromisso, sem aplicac6es de
penalidades, sendo os demais remanescentes convocados, em ordem de classificacao para
assim faze-lo.

5. DAS PENALIDAI)ES

Sem prejuizo  da  cobranca  de  perdas  e  danos,  a  classificada  em  primeiro  lugar,  podera
sujeitar as penalidades seguintes:

a) -multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecu€ao total
da obriga€ao;

b)  -  multa  de  10%   (dez  por  cento)   do  valor  correspondente  a  parte  contratual  nao
cumprida, no caso de inexecu€ao parcial da obriga€ao;

a            c) -multa de o,30/o (tres decimos por cento) por dia, no caso de inexecu€ao diaria do opjeto
deste  contrato,  ate  o  maximo  de  30  (trinta)  dias,  a  partir  dos  quais  sera  considerado
descumprimento parcial da obrigacao, corforme alinea anterior;

d)   -  suspensao  temporaria  do  direito  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o
Municipio  de  Augustin6polis-  TO,  pelo  prazo  que  for  fixado  pela  Admihistra€ao  em
funcao da natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Lei Complementar n° 147, de 7 de Agosto de
2014 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993, Decreto Municipal N°
197/2013 de 06 de dezembro de 2013 e suas posteriores altera€6es;

e)   -   declara€ao   de   inidoneidade   para   licitar  ou  contratar   com  a   Administracao  Pdblica,
considerando, para tanto, reincidencias de faltas, sua natureza e gravidade.

A aplicacao  de  quaisquer  das penalidades previstas realizar-se-a  em processo adndnistrativo,
devidamente autuado, e que assegure o contradit6rio e a ampla defesa, conforme os preceitos
]ega[s da Lei 8.666/93.                                                                                gr
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6. DO CONTRATO

0 instrumento contratual sera substituido pela Nota de Empenho, na forma do § 4° do art. 62 da
Lei 8.666/93 e art.11  do Decreto Federal n. ° 3.931/01,  Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23  de janeiro de
2013, Lei Complementar n° 147, de 7 de Agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal n°
8.666,  de  21/06/1993,  Decreto  Municipal  N°  197/2013  de  06  de  dezembro  de  2013  e  suas

posteriores alterac6es, visto tratar-se de compra/ servicos com entrega imediata e integral.

A  Nota  de  Empenho/Requisicao  sera  enviada  pela  Secretaria  Municipal  de  Finan€as  de
Augustin6polis  ao  licitante  vencedor  do  certame,  ou,  quando  convocado,  o  mesmo  devera
retira-lo prazo maximo de dois dias dteis, contados da notifica€ao.

0 nao cumprimento  das condic6es  estabelecidas neste  Edital e nos  seus  anexos  por parte  da
mantenedora   desta   Ata   implicara   na   sua   desclassificacao   e   a   imediata   convoca€ao   das

a            remanescentes, sem prejuizos das san€6es cabiveis

Fica  facultado  a  Adminstracao,  quando  o  vencedor  nao  aceitar  ou  nao  retirar  a  Nota  de
Empenho, no prazo e condic6es estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classifica€ao,  para faze-lo em igual prazo, nas condi€6es estabelecidas no encerramento de
seus lances verbais e registradas na Ata de Registro de Pre€os.

Aplica-se,   no   que   couber,   a   disposi€ao   contida   nos   arts.   54   a   88   da   Lei   8.666/93,

independentemente de transcri€ao.

As despesas com a presente aquisi€ao correrao a conta da Secretaria Municipal Apresentada no
item 05 do Termo de Referencia, na dotacao orcamentaria consignada no projeto/atividade:

12.361.1005.2.066 -Manutencao do fundo municipal de educa€ao
3.3.90.39.00 0utros Servi€os De Terceiros-Pessoa Juridica
3.3.90.30.00 materiais de consumo

A
7. VALOR E PAGAMENTO

Pelas Aquisic6es efetivamente realizadas, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os
precos constantes nos precos registrados nesta ata, salvo altera€6es conforme notificac6es
inseridas em reajustamentos.

Fica expressamente estabelecido que os precos contratados incluam todos os custos diretos
e indiretos para completa execucao dos servicos e aquisi€6es.

Os   pagamentos   devidos   ao   licitante   serao   efetuados   em   moeda   corrente   nacional,
mensalmente e de acordo com as quantidades executadas.

Os pagamentos deverao ser efetuados no prazo de ate 30 (trinta)  dias da data da entrada
das  notas  fiscais  do  Protocolo  da  PREFEITURA,  ap6s  as  mesmas  serem  conferidas  e
atestadas   pelo   responsavel   na   Secretaria   Municipal   de   Finan€as   fica   facultada   a
PREFEITURA   a   antecipa¢ao   de   pagamentos   de   notas   fiscais,   mediante   descontos
previamente acordados                                                                                 Sit
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®8. D0 LOCAL E DO PRAZ0 DA ENTREGA:

8.1 As entregas e as presta€ao dos servi€os ocorrerao parcialmente, corforme solicitacao emltida
pela  Conti.atante,  has  quantidades  especificadas  na  requisicao,  ap6s  vistoria  e  verifica€ao  da
qualidade que comprove a adequacao do objeto aos termos do Edital, observado o disposto no
Art. 69 da Lei n° 8.666/93.

9. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTR0 DE PRECOS

i  permitida  a  inclusao  nesta  ata  de  qualquer  6rgao  da  Administracao  Publica  que
apresentar   pedido   de   inclusao   junto   a   Comissao   de   Licitacao   da   Prefeitura   de
Augustin6polis-  TO,   onde  houver  autorizacao   formal   do  licitante  em  atende-1a,  nas
mesmas condi€6es nela estabelecidas.

10. TRIBUTOS

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os Onus tribufarios e encargos sociais
resultantes   deste   Contrato,   inclusive   os   decorrentes   da   Legisla€ao   Trabalhista   e   da
Previdencia Social.

Em caso algum, a CONTRATANTE pagara indeniza€ao a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacao Trabalhista e da Previdencia Social, oriundo de Contrato entre a
mesma e seus empregados.

11. FORO

Para dirimir quaisquer dtividas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro
da  cidade  de  Augustin6polis/TO  com  rendncia  expressa  a  qualquer  outro  por  mais
privilegiado que s¢a.

12. DISPOSICC)ES GERAIS

a            Reger-se-a  a  presente  Ata  de  Registro  de  pre€os,  no  que  for  omissos,  Pelas  disposic6es
constantes na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, Decreto 7.892 de 23 de ]aneiro de 2013, Lei Complementar n° 147, de
7 de Agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993, Decreto
Municipal N° 197/2013 de 06 de dezembro de 2013 e suas posteriores altera€6es

Prefeitura    Municipal    de    Augustin6polis,    Estado    do
Tocantins, no dia xxxx de xxxxxx.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AUGUSTIN6POLIS
CNP] sob o n°. 06.083.933/ 0001-76
Renata Pereira de Sousa Oliveira

CPF 937.290.141-53

Pregoeira Oficial

Membro da Comissao de Pregao Membro da Comissao de Pregao
:.``..`.`
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Empresa

MODELO I

DO CREDENCIAMENTO

representada  pelo(s)   (diretores  ou  s6cios,  com  qualificacao  completa   -

rl

A
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A   (nome   da   empresa),   CNPJ   n°   ..........,   com   sede   a   ...........,   neste   ato

:=::::1:::::;ti:::;:i.a;,:i=:::::::;e;:I:f:::::)es3e::gE:::a:Ef:=::::::a:a::!:::;
),  a  quem  confere(in)   amplos  poderes  pare  junto  a  Prefeiturarofissao   e   endere

de  Augustin6polis(ou  de  forma  gerferica:  para junto aos  6rgaos  pdblicos  federais,
estadu;is e munic-ipais)  i;raticar os atos necessarios com rela€ao a licitacao na modalidade de
pregao  presencial n°  XXX/2019  (ou  de  forma  gen~€rica para  licita€6es em geral),  usando  dos
recursos legais e acompanhando-os, conferindp:uras, ainda, poderes especiais para ,desistir de
rtre=r£Sg°£:',d=:::::,-[f::i:rprceos:nptraor+:::S;un:go::aors,Pr:::%Sereeg:::1:;fac€®ano¥Cp¥3:inn:°orfaeisda:;

:i:is:aeb:Lae[:::o:Set,aeimes°pue:I:aT'pca::(£S{e:c:essoe;ea:#;4sinua£P}:d:::o/}pqapdofudoporbom

Local, data e assinatura

ffNmo,633456-1232,cE.p`:77EN.3i66:6as©;ir7.:zue}OO_~
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MODELO 11

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITA¢AO  E ACEITE DAS CONDICC)ES DO
EDITAL

A  empresa CNPT   n°   .............,   com   sede   a

neste ato  representada pelo(s)  (diretores  ou  s6cios,  com

r`      g::::::::i: =°bm±e±n::eLe:Gdu:Lm=F:d:t=:d:eq¥tr:ro=°haebhiTi=::);
Pregao Presencial n° xxx/xxxx, assim como, conhece e aceita todas as condi¢6es estabelecidas
no instrumento convocat6rio da referida licitacao.

Local, data e assinatura

®

Nome e Assinatura do Responsavel Legal da Empresa

_-I-JJ`u]Thflr.EDTRT]T35j,tiro,633456-1232,¢E.i;±7T7T9T6T6=6-6o-iNrJj:oo.£jz.zu6,'uc,ci3h
AUGUSTIN6POLIS -TO
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CPL
COMISSAO  PERMANENTE
DE  UCITACAO

MODEL0 Ill

COMPROVACA0 DE ATENDIMENT0 D0 INC. XXXIII DO ART. 7° DA

CFDECLARACAO
PROCESS0 LICITATORI0 N.a XX){/2019

PREGA0 PRESENCIAL N.0 XXX/2019.

A Prefeitura Municipal de Augustin6polis- TO

inscrito no cNP| n° .....         „ ....., por seu representante legal

portador(a) da Carteira de Identidade ng .......................... e do

CPF nQ „ ................ „.„ DECLARA, para fins do disposto no

n

a

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666

::Tred;]=rd:eT:'or:i:°:ipefaL=£|f|i:=idoe,:\£::fu:r°¥:£o=iprega
menor de dezesseis anos.

***Ressalva: emprega menor, apartir de quatorze condicao de aprendiz ( ).

•`.`..'`.''-

_.|uuuuiiiIJlmm.IIEtn-|5T2TiiENTRO,633456-1232,CEP-:-77.96cooO--lNr'J:ou.J3/.<u6;.ui=r6i3ia-
AUGUSTI N6POLIS -TO
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CPL
COMISSAO  PERMANENTE
DE  LICITACAO

MODELO IV

DECIARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A  empresa

n

a

CNP]   n°   ..........,   com   sede   a
neste ato representada pelo(s)  (diretores ou s6cios, com

qualifica€ao  completa  -  (none,  RG,  CPF,  nacionalidade,  estado  civil,  profissao  e  endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, que
esta enquadrada na defini€ao de (       )  Microempresa  (       )  Empresa de pequeno porte, sem
nenhuma restri€ao de ordem legal.

Local, data e assinatura

±=L-u-IJ-TEmuTj35TCENTho,633456-1232,CE-Pr77?9T66iooo-lNrj:uu.z3/.zu6;t7tr6i3ti
AUGUSTIN6POLIS -TO
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CPL
COMISSAO  PERMANENTE
DE  LICITA¢AO

MODELO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

PROCESSO LICITATORI0 N.° XXX/2019

PREGA0 PRESENCIAL N.0 XXX/2019.

a           Proponente: (razao social da empresa proponente)

Objeto Licitado:
(discricdo do objeto)

Declaramos,  sob  as  penalidade8 e8als' a  inexistencia  de qs  s¥„Pervenientes
impeditivos da habilita€ao ou que compr\ovem a idoneidade da proponente, ribs termos do §
20 do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua8
relativamente ao Edital em epigrafef  a

Ndre e As8inahira do Responsivel Legal da Empresa

@es subseqtientes,

a

_=--I--+.TltJu7TrTrFTJT3-5-2-,-CINTRO,63 3456-1232, CEP: 77.96

AUGUSTINOPOLIS -TO
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CPL
COMISSA0  PERMANENTE
DE  LICITACAO

a

ANEXO Ill

pRoCES:oo|e|lco|:eAF3R#xxx/2o|9
PREGAO PRESENCIAL N° XX)C/2019

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS-TO.

Comissao Permanente de Licita€6es.

REF.: PROCESSO LICITAT6RIO XXX/2019
PREGAO PRESENCIAL N° XXX/2019

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta para prestacao dos servi€os do objeto abaixo
especificado, pelo pre€o  global de RS ),  com prazo de entrega
co-nforme  determinado  em  Edital  e  Tremo  de  Referencia,  ap6s  recebimento  da  Ordem  de
servi€o.

EMPRESA/ PESSOA FfsICA :
CNP]/CPF No:
ENDERECO:
REPRESENTANTE LEGAL:

r`           pRAzO DE VALIDADE DA PRc>pasT
FORMA DE PAGAMEN¥Q: 30 di

0 (sessenta) dias.

p6s 0 atesto da mota figrr.a

e assinatura

qa±=====:;::i;:;;i±;3ng53;tENTRO, 63 34 5 6-12 3 2 , C E'P":7ii¥86:565=CFipJREF=::3::;)rso6penan-
AUGUSTI N6POLIS -TO


