ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ N.º 27.315.835/0001-97
CARMOLANDIA/TO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021/FME

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE –EPP E MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI.
REGISTRO DE PREÇOS

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARMOLÂNDIA, Estado do
Tocantins, através de sua PREGOEIRA (O), designada (o) pelo Decreto de nº
049/2021 de 11 de março de 2021, da Prefeitura Municipal de Carmolândia, comunica
aos interessados que, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº
10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, e de
outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar a licitação, para
REGISTRO DE PREÇO, na modalidade de PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA,
critério de julgamento MENOR PREÇO, cuja licitação foi autorizada nos autos do
Processo Interno nº 046/2021 a fim de selecionar a melhor proposta, obedecendo às
condições estatuídas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 03 DE NOVEMBRO DE 2021
HORÁRIO: 10:00h (dez horas)
Horário de Brasília.
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
www.portaldecompraspublicas.
com.br,
1.

DO OBJETO
1.1. Este pregão para registro de preços, tem por objeto a escolha da proposta mais
vantajosa para a Aquisição Parcelada de Materiais Pedagógicos e de Expediente para
atendimento das demandas do Fundo Municipal de Educação, conforme condições,
quantidadese exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do ANEXO I –
Especificações do Objeto, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens
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forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
As quantidades constantes na especificação do ANEXO I são estimativas, podendo a
administração não contratar a totalidade das mesmas.
1.4. Não será permitida a indicação de cota mínima a ser registrada.
2.

DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão interessados enquadrados como microempresa,
empresa de pequenoporte, ou microempreendedor individual, cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e, que esteja Credenciada no Site
www.portaldecompraspublicas.com.br, desde que satisfaça às exigências deste
edital.
2..1.2 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:
a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislaçãovigente;
b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93;
c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Carmolândia;
d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de Carmolândia;
e) Sociedade estrangeira que não funcione no país.
f) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);.
2.2. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao
licitante, com o envio da proposta e documentação até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, e novamente no horário previsto para
abertura do certame, fase em que ofertará seus lances, exclusivamentepor meio do
sistema eletrônico.
2.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
2.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;
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2.3.2. Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem
como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade
com asexigências do instrumento convocatório.
Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
2.3.3. Declaro para os devidos fins legais, conforme disposto no inciso V do art. 27
da Lei 8.666 de 21 dejunho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termosdo artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
2.3.4. Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas
são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
2.4 Adeclaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sançõesprevistasem lei e neste Edital.
3.

DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão
deverão dispor de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais
(intransferíveis), obtidas junto ao Portal de Compras Públicas pela website:
www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
à Prefeitura Municipal de Carmolândia - Tocantins e ao Portal de Compras Públicas,
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros. O credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal do licitante e de seu representante legal pelosatos praticados
e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes
aopregão eletrônico.
3.3. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico.

4.

DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
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4.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao pregoeiro,
exclusivamente

por

meio

eletrônico,

através

do

site

www.portaldecompraspublicas.com.br, em até 3 (três) dias úteis antes da abertura do
certame.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,contados
dadata de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração doedital e dos anexos.
4.1.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema.
4.2. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, em até 3(três) dias
úteis anteriores a abertura do certame.
4.2.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.
4.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
4.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
4.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os

licitantes

encaminharão,

exclusivamente

por

meio

do

sistema,

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, a proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá pormeio de chave de acesso e senha.
5.3. Antes do envio da proposta de preços, o fornecedor deverá efetuar o download
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do edital eletronicamente, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação,na forma do item 5.1, ainda que haja alguma restrição
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão públicado Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas,o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio delances.
6.

DO PREENCHIMENTO ELETRÔNICO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintescampos:
6.2. Valor unitário e total do item, com o preço unitário proposto para cada um dos
itens especificados no ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO deste edital,
em moeda nacional,com apenas duas casas decimais após a vírgula.
6.2.1. Marca .
6.2.2.

Fabricante .

6.2.3.

Descrição detalhada do objeto, condizentes com as especificação do Termo

de Referência (pormenorização daquilo que for pertinente), indicando, no que for
aplicável, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscriçãodo bem
no órgão competente (quando a legislação envolvendo o objetolicitatório, assim,
exigir);
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6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/serviços, de forma que o objeto
do certame não tenha ônus para a Prefeitura Municipal de Carmolândia.
Os valores propostos deverão ser os praticados na data da abertura da proposta,mantendo-se
durante a sua vigência.
6.5.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro ou omissão.
6.6. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação. Em caso de omissão do licitante, considerar-se-á o prazo mínimo
exigido.
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços estimados estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
6.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratadospode ensejar a fiscalização por òrgãos externos de controle e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias aoexato cumprimento da lei, nostermos do art. 71,
inciso IX, da Constituição Federal de 1988; oucondenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E

FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
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7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.4.1.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarãoda fase de lances
7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meiodosistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meiodosistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro
7.7.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor por item.
7.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessãoe as regras estabelecidas no Edital.
7.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.10.

O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances,

que incidirátanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta
que cobrir a melhor oferta deverá ser pelomenos 1% (um por cento).
7.11.

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa

“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
7.12.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, será

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos
2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
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7.13.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,

será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período deprorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.14.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a

sessão públicaencerrar- se-á automaticamente.
7.15.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor
preço.
7.16.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele

que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.17.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
7.19.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por

tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes,no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.20.

O Critério de julgamento adotado será o de menor preço do item, conforme

definido neste Edital e seus anexos
7.21.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.22.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate

será aquele previsto noart. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.22.1 no país;
7.22.2 por empresas brasileira;
7.22.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
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7.22.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas nalegislação.
7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
7.24.

A . Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.
7.24.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.24.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitante
7.25.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e

julgamento da proposta.
7.26.

O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.

DA ACEITABILIDADE
CLASSIFICADA

E

JULGAMENTO

DA

PROPOSTA

MELHOR

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao estimado pela administração para contratação conforme este Edital e seus
anexos, observado o disposto no parágrafo único, Art. 7º e §9º do Art. 26, do Decreto
Federal n.º 10.024/2019.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final
superior ao valor estimado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.2.1 Considerar-se-á relativamente inexequível a proposta que apresente preços
global ou unitários simbólicos ou irrisórios, incompatíveis com os preços dos insumos
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e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenhaestabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedadedo próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
8.2.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;
8.3. Poderá ser desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com
os termos deste edital,que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente. Também
não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das
dispostas nesta licitação, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento ou que não atenderem aos requisitos mínimos discriminados
neste edital.
8.4. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção
de melhor preço, vedadaa negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
8.4.1.

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderánegociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.4.2.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhadapelos demais licitantes
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meiode funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo
de (2) duas horas, a ser definido em“chat”sob penade não aceitação da proposta.
8.6.1.

É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitação fundamentada feitano chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.6.2.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, dentro do prazo
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indicado pelo Pregoeiro.
8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.7. É facultado ao pregoeiro a realização de diligência para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, podendo qualquer interessado requerê-la, devendo
apresentar as razões que fundamentam a suspeita.
8.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, comvistasao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.9.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.
8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitaçãodo licitante, observado o disposto neste Edital.
8.10.

O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação

solicitada, será desclassificado e sujeitar-se-á a sanções previstas neste edital.
9.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
mínimo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico
e deverá:
9.1.1.

Ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma via, sem emendas,

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
9.1.2.

Adotar como o modelo de proposta o anexo II do presente edital.

9.1.3.

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer daexecução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
9.1.4.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
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modelo, tipo, fabricantee procedência, vinculam a Contratada.
9.1.5.

. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor

unitário e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei Federal nº
8.666/93).
9.1.6.

Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os valores expressos

por extenso, prevalecerão estes últimos.
9.1.7.

A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sobpena de desclassificação
9.1.8.

A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não

sendo considerada aquelaque não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
9.2.

As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarãodisponíveis na internet, após a homologação
10. DA VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE DO PROPONENTE VENCEDOR
10.1.

Será verificada a existência de registros impeditivos da contratação do

licitante detentorda proposta melhor classificada, o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
10.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido
pelaControladoria-Geralda União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,

mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
10.1.3. Lista de inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3:::NO:3::&cs=3JlvJEowhhP6qo2
L wSEce8Da_Brk).
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10.2.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
defornecimento similares, dentre outros.

10.3.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante desclassificado,
por falta de condição de participação.

10.4.

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação
11. DA HABILITAÇÃO
11.1.

A habilitação do licitante se dará pela verificação dos documentos inseridos

no sistema eletrônico na forma do item 5.1 deste edital, que será aferida por
intermédio dos documentos comprobatórios de Habilitação Jurídica, Qualificação
Econômico-Financeira,

Qualificação

Técnica,

Regularidade

Fiscal

e

Trabalhista e Atendimento do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
11.2.

Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar

11.2.1. Em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
11.2.2. Em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz);
11.2.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome dasede
(matriz).
11.3.

Os documentos exigidos para habilitação deverão ser datados dos últimos 60

(sessenta) dias da dataprevista para a abertura do certame, quando não tiver prazo
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estabelecido pelo órgãocompetente expedidorou por outra norma legal.
11.4.

A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências

previstas nesta seção anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante.
11.5.

Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a

declará-lo, sob as penalidades legais cabíveis.
11.6.

Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão

apresentar os seguintes documentos:
11.6.1. Documentos pessoais do(s) administrador(es) da empresa licitante indicado(s) no ato
constitutivo.
11.6.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargoda Junta Comercial da respectiva sede;
11.6.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada

à

verificação

da

autenticidade

no

sítio

www.portaldoempreendedor.gov.br;
11.6.4. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratandode sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
11.6.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova da diretoria emexercício;
11.6.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento,
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
11.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidaçãorespectiva.
11.8 Para a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes
deverão apresentar osseguintes documentos:
11.8.1 Certidão Negativa de Falência e concordata expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoajurídica.
11.9 Para a comprovação da Qualificação Técnica os licitantes deverão
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apresentar: 11.9.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazoscompatíveis com o objeto desta licitação, ou
com o item pertinente, por meio da apresentação de atestadosfornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.
11.10. Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista os licitantes
deverão apresentar osseguintes documentos:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b)

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede

do licitante, relativaà atividade em cujo exercício contrata ou concorre;;
c)

Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de quitação de tributos

federais, abrangendo a Dívida Ativa da União e quanto às Contribuições
Previdenciárias e as de terceiros, expedida pela ReceitaFederal do Brasil;
d)

Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos

estaduais (ou distritais),relativamente ao estabelecimento do proponente;
e)

Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos

municipais (ou distritais),relativamente ao estabelecimento do proponente;
f)

Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS, expedido pelaCaixa Econômica Federal;
g)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça doTrabalho.

h)

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

11.11. Informações complementares em relação aos documentos das
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual:
11.11.1.

Por se tratar de licitação com participação exclusiva de ME/EPP/MEI, o

licitante detentor do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação
11.11.2.

Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
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regularidade fiscal e trabalhista, o mesmo será convocado para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor,comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
11.12.3 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no item anterior

acarretará a inabilitaçãodo licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.
11.12.4 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda

auferir os benefícios dotratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal. A apresentação do Certificado de Condição de supre as
exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas informações
constam no próprio Certificado.
11.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade desta
11.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.
11.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
12. DOS RECURSOS
12.1.

O prazo para interposição da intenção de recursos, exclusivamente no sistema eletrônico,
será desde a fase de encerramento de lances eletrônicos e negociação, até a data e hora final
de interposição determinadas pelo pregoeiro e incluídas no sistema. Contudo, a análise
será realizada somente após concluído o julgamento da fase de habilitação.
12.2.
Concluído o julgamento da fase de habilitação, o pregoeiro assegurará o
tempo mínimode 30 (trinta)minutos para inclusão da intenção de recursos.
12.2.1.

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se
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admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.2.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.3.

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer importará a decadência desse direito e a adjudicação do objeto da licitação
pelo pregoeiro ao vencedor.
12.3.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo

de (3) três diaspara apresentaras razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhesassegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.4.

O prazo para encaminhamento das razões do recurso iniciará a partir do

aceite do pregoeiro no sistema eletrônico.
12.5.

O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos

demais licitantes, serão realizados, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico,
assim como o julgamento a ser proferido
12.6.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
12.7.

O recurso não terá efeito suspensivo, exceto quanto à habilitação ou inabilitação e
julgamento das propostas.
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1.

Inexistindo

manifestação

recursal,

o

Pregoeiro

adjudicará

eletronicamente o objeto da licitação ao licitante declarado vencedor, com a posterior
homologação do resultado pelo Ordenador da despesa.
13.2.

Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Pregoeiro

encaminhará os autos ao Ordenador de despesa para adjudicação do objeto da
licitação ao(s) licitante(s)
licitatório, eletronicamente.

vencedor(es), e

homologação do procedimento
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14. DO CADASTRO DE RESERVA
14.1.

Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licitantes poderão

reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
14.2.

Os licitantes que se interessarem em reduzir seus preços, conforme

previsto no item anterior, deverão manifestar sua intenção imediatamente após
encerrada a etapa competitiva através do e-mail: licitacao@carmolandia.to.gov.br,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
14.2.1. As novas propostas deverão ser apresentadas juntamente com os
documentos de habilitação, em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da etapa
competitiva e a devida manifestação, através do e- mail informado acima.
14.2.1.1.

14.3.

Os documentos de habilitação serão submetidos a análise nos termos do item 11
deste edital.
A apresentação de novas propostas, na forma do item anterior, não

prejudicará o resultado do certameem relação ao licitante mais bem classificado.
14.4. Após a homologação, o registro de preços ainda observará, entre outras as seguintes
condições:
14.4.1.

Será incluído na ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar

os produtos com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da
classificação original do certame;
14.4.2.

A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá

ser respeitadanas contratações.
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1.

A Ata de Registro de Preços é um compromisso de fornecimento de bens

e destina-se asubsidiar o acompanhamento dos preços.
15.2.

Poderão ser registrados, pelo preço do primeiro colocado, tantos

fornecedores quantos concordarem,através da Ata de Registro de Preços.
15.3.

Após homologação pelo Ordenador de Despesas, o adjudicatário será

convocado para aassinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 2 (dois) dias
úteis contados da convocação, prorrogável por até igual período quando solicitado
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justificadamente pelo interessado, podendoser assinada por certificação digital.
15.4.

A Ata de Registro de Preços, terá vigência de 12 (doze) meses, contados

a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Município.
15.5.

Uma vez convocado, caso o adjudicatário não assine a Ata de Registro

de Preços, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no
encerramento de seus lances.
15.6.

A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços se dará no Diário

Oficial do Município de Carmolândia, através do site www.carmolandia.to.gov.br.
15.7.

Desde que devidamente justificada a vantagem, durante sua vigência, a

ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador.
15.8.

Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões que não

excedam, por órgão ou entidade solicitante, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
dos itens registrados.
15.9.

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá

exceder, na totalidade,ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro

de

preços

para

o

órgão

gerenciador

e

órgãos

participantes,

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
15.10. Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão não participante
deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo
de vigência da Ata.
15.11.

Compete ao órgão, não participante, os atos relativos à cobrança do

cumprimento pelo FORNECEDOR das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulascontratuais, em relaçãoàs suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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16.1.

As despesas para atender a esta licitação correrão à conta Fundo

Municipal de Educação, na(s) dotação(ões) orçamentária(s), natureza(s) de despesa
e fonte(s) consignados no item 6 do Termo de Referência constante no ANEXO II.
17. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
17.1.

Após a homologação do certame e assinatura da ata de registro de preços,

quando surgira necessidadepela administração, a adjudicatária será convocada pela
Secretaria

Municipal

de

Educação,

para

assinatura de

instrumento

contratual/recebimento da nota de empenho relativo ao objeto, devendo comparecer
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, prorrogável por até
igual período quando solicitado justificadamente pelo interessado.
17.2.

O contrato será firmado conforme minuta constante no ANEXO IV e o

prazo de vigência contratual será contado a partir de sua assinatura, até 31/12,
adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários.
17.2.1.

O contrato poderá ser prorrogado, a critério da Administração,

nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterado nos termos do artigo 65 da
Lei nº 8.666/93.
17.3. Fica facultado à Administração, quando o vencedor não aceitar ou não retirar
a Nota de Empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordemde classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições
estabelecidas no encerramento de seus lances.
17.4. Quando notificado antes da efetiva conclusão do objeto, a Contratada fica
obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vintee cinco por cento) do valor,
conforme previsto no § 1º do art. 65 daLei 8.666/93, mediante justificativa técnica
por parte do ordenador da despesa.
17.5. A Contratada não poderá subcontratar o objeto.
17.6.

Aplicam-se, no que couberem, as disposições contidas nos arts. 54 a 88

da Lei 8.666/93, independentemente de transcrição.
18. - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
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18.1.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no

Termo de Referência.
19. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
19.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento e atestodas Notas Fiscais.
19.2.

Os preços ofertados e adjudicados serão considerados fixos e irreajustáveis.

19.3.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;VP
= Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira =
0,00016438, assim apurado:I =(TX)
= (6/100)

I

I = 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
20. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS
20.1.

Caso a licitante deixe de atender alguma das exigências durante a fase de

licitação, poderá ser aplicadaàs seguintes penalidades:
20.1.1. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante
descumprir qualquerobrigação, e será expedido pela Superintendência de Compras
e Licitações.
20.1.2. MULTA: É a sanção pecuniária do percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valorestimadona licitação, pela Comissão e Licitações nos seguintes casos:
a)

Quando a licitante não mantiver sua proposta após a fase habilitação;

b)

Em caso de recusa injustificada do adjudicatário em retirar a nota de empenho

o instrumento equivalente, após decorrido 5 (cinco) dias.
20.1.3. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo
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a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto na Lei nº 8.666/93.
20.1.4. SUSPENSÃO: Temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em função
da natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previstos nos: art. 87, inciso
III da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º da Lei 10.520/02, Decreto Municipal nº
08/2021 e Leis subsidiárias:
a)

Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação;
b)

Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c)

Receber qualquer das multas previstas no subitem 20.1.2 e não efetuar o pagamento;

d)

Recusar-se em receber a nota de empenho ou qualquer documento hábil que venha
substituí-lo.

20.2.
A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Município, do
Estado eda União;
20.3.
Em todos os casos sempre será observado o direito constitucional à ampla defesa
e ao contraditório.
20.4.

As penalidades pelo não cumprimento total ou parcial do fornecimento,

sem prejuízo da cobrança deperdas e danos, são:
20.4.1. Advertência;
20.4.2.

Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no

caso deinexecução total da obrigação;
20.4.3.

Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte

não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação, inclusive no caso
de reposição doobjeto rejeitado;
20.4.4.

Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no

caso de inexecução diária do fornecimento do objeto desta licitação, até o
máximo de30 (trinta) dias, a partir dos quais será consideradodescumprimento
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parcial daobrigação, conforme alínea anterior;
20.4.5.

Suspensão

temporária

de

participação

em

licitação

e

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos, em função da natureza e da gravidade da falta cometida,
conforme previsto nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02;
20.4.6.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, considerando,para tanto, reincidências de faltas, sua
natureza e gravidade.
20.5.
Quando o proponente não retirar a nota de empenho na forma estabelecida, estará
sujeitoà multa do item
20.4 “b” e à penalidade do item 20.4 “e” ou 20.4 “f”, além de decair o direito ao fornecimento
do objeto.
20.6. As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas
edanos e das ações penais cabíveis.
20.6.

As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela

Prefeitura ou, não sendo possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30
(trinta) dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em Dívida Ativa para
cobrança judicial.
20.7.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em

processo administrativo que assegurará contraditório e a ampla defesa observandose o procedimento previsto na Lei Federal n. 8.666/93.
20.8.

As multas e penalidades serão aplicadas diretamente pelo órgão

contratante através do ordenador de despesa, sem prejuízo das sanções cíveis ou
penais cabíveis, ou de processo administrativo.
20.9.

O proponente será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com

o prazo de 05 (cinco)dias para, se o desejar, recorrer ao órgão ordenador da despesa.
20.10.

Pela inobservância dos termos deste Edital poderá haver a incidência das

penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com aAdministração ou declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
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20.11.

Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior a empresa que apresentar

documento fraudado ou falsa declaração para fins de habilitação neste certame.
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1.

Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas,

somente terãoinício e término em dia de expediente na Prefeitura Municipal de
Carmolândia, e serão sempre considerados em dias corridos, salvo se outra forma
for prevista.
21.2.

Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para

quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas,
serão considerados prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, se recaírem em
data em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Carmolândia.
21.3.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
21.4.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o dovencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
21.5.

A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo,

a presentelicitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado
o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº. 8.666/93.
21.6.

A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes.

21.7.

É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
21.8.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentementeda condução ou do resultado do processo licitatório.
21.9.
deverão

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
fazê-lo

no

prazo

determinado

pelo

pregoeiro,

sob

pena

de
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desclassificação/inabilitação.
21.10. O pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou
especialistas noassunto objeto desta licitação.
21.11.

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em

favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o
interesse daAdministração, a finalidade e a segurança da contratação.
21.12.

O resultado da licitação será divulgado no endereço eletrônico

www.portaldecompraspublicas.com.br e no Diário Oficial do Município de
Carmolândia.
21.13.

Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, o pregoeiro, a

qualquer tempo,antes da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder
alterações concernentes à licitação ora regulada,por sua iniciativa, disponibilizando
no sistema as informações necessárias e determinando, ainda, quandonecessário, o
adiamento do recebimento e/ou da abertura das propostas.
21.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com a interpretação da legislação própria,
princípios constitucionais e o direito público interno, sem prejuízo de solicitação de parecer
jurídico doMunicípio.

21.15.

Este edital encontra-se à disposição

dos interessados no

site

www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como, no portal do muncípio
www.carmolandia.to.gov.br.
21.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.16.1 ANEXO I - Termo de Referência
21.16.2 ANEXO II – Modelo de proposta de preços
21.16.3 ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços
21.16.4 ANEXO IV - Minuta de Contrato
21.17 Fica eleito o foro da comarca de Araguaina – TO, para resolver questões relativas
ao presente Edital.
Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o presente
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pregão serão prestadas pela Comissão de Licitações, em horário comercial, de segunda a
sexta-feira, pelos telefones (063) 3430-1234 ou e-mail licitacao@carmolandia.to.gov.br
Carmolândia, aos 07 dias do mês de outubro de 2021.

FRANCISCA FABIA DE GOIS HOLANDA RAMOS
Secretária Municipal de Educação/Gestor
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ANEXO I – Termo de Referência
1. OBJETO
1.1 Aquisição de materiais pedagógicos e de expediente, para atendimento
Das demandas do Fundo Municipal de Educação, conforme especificações, condições
e prazos definidos neste Termo de Referência.

2 . JUSTIFICATIVA
2.1 Os produtos a serem adquiridos justificam-se para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação a serem utilizados nas instituições de ensino
municipal.
2.2 As quantidades informadas neste Termo de Referência serão suficientes para
atender a demanda das unidades de ensino municipal, pelo período de 12 meses.

3. DESCRIÇÃO DOS OBJETOS
ÍTEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

UND

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01

Alfabeto gigante de E.V.A

20

UND

249,00

4.980,00

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Alfabeto e silabas em E.V.A
Alfinete para mapa
Amarelinha 32x32-10 peças E.V.A
Agendas
Areia brilhante (cores sortidas glitter)
Álcool 70% 1000 ml 12x1
Álcool Gel 1000 ml 12x1
Almofadas para carimbos preto e azul.
Apagador para quadro branco
Apontadores comum de plástico 50x1
Barbate Amazonia 4/8 br 604 mt
Borracha branca pequena. 60x1
Borracha branca grande 50x1
Bloco adesivo 76/102 c/ 100 fls

20
40
8
20
40
10
10
20
200
50
20
30
30
12

UND
CX
UND
UND
UND
CX
CX
UND
UND
CX
UND
CX
CX
UND

269,00
5,90
99,00
29,00
19,80
125,00
108,00
12,00
8,90
21,00
36,00
25,00
25,00
5,80

5.380,00
236,00
792,00
580,00
792,00
1.250,00
1.080,00
240,00
1.780,00
1.050,00
720,00
750,00
750,00
69,60

16
17
18
19
20
21

Brinquedo pedagógico Madeira quebra
Brinquedos pedagogicos diversos
cabeça
Carinhas animadas de E.V.A ref 300
Clips pequeno 2/0 cx c/ 0,500 gr
Clips médio 4/0 cx c/0,500 gr
Clips grande 6/0 cx c/0,500 gr

30
50
30
40
40
40

UND
UND
UND
CX
CX
CX

149,00
87,00
5,25
20,00
20,00
20,00

4.470,00
4.350,00
157,50
800,00
800,00
800,00
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Refil Cola quente fino semi
Refil Cola quente grosso semi
transparente
Cartolina (cores sortidas)
transparente
Caderno capa dura 96 folhas
Caderno de Caligrafia
Caderno de desenho grande
Caixa Arquivo morto Plástica
Caixa organizadora 437x310x240
Caixa organizadora 43X31X24
Caneta azul esferográfica 50x1
Caneta preta esferográfica 50x1
Caneta Vermelha esferográfica 50x1
Calculadora pequena
Calculadora grande
Canetinhas 12x1
Papel A-4 cx c/500 x 10
Papel A-4 colorido pct c/ 100 unid
Cola branca 90gr 12x1
Cola branca 500gr
Cola gliter cx c/ 06 unid
Cola para isopor 90 gr
Corretivo 12x1
Cola colorida
Caderno capa dura pequeno
Dominó de E.V.A
Envelope grande branco A4
Estilete largo (g) 12x1
Estilete fino 12X1
E.V.A (Cores sortidas)
E.V.A estampado
E.V.A Atoalhado
Extrator de grampos
Fita adesiva larga transparente
Fita adesiva (dupla face)
Fita crepe fina
Fitas para enfeite (ver., amarela,
Esquadro 45 gr de madeira
dourada e verde)
Grampeador
de madeira
Grampeador de mesa 26/6
Grampeador pequeno
Grampeador profissional 23/10
Grampo para grampeador mesa
Grampo para grampeador profissional
26/500x1
23/10

50
50
600
500
300
300
250
50
50
20
20
8
20
10
200
150
50
100
50
50
100
50
40
200
40
3.000
20
20
1500
500
500
15
200
50
50
40
10
5
50
50
4
50
10

PC
PC
FLS
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CX
CX
CX
UND
UND
PC
CX
PCT
CX
und
CX
CX
UND
CX
Und
UND
UND
CX
CX
FLS
FLS
Fls
UND
UND
UND
UND
ROL
UND
UND
UND
Und
und
CX
CX

48,90
48,90
0,89
7,25
4,50
12,00
7,80
49,00
45,00
42,00
42,00
42,00
23,00
38,00
8,70
208,00
7,29
34,80
10,80
14,80
52,20
35,80
13,50
3,50
19,90
0,59
38,90
29,80
2,29
5,99
5,99
3,99
5,25
12,80
8,50
29,50
45,00
99,00
48,90
19,90
149,00
6,90
24,90

2.445,00
2.445,00
534,00
3.625,00
1.350,00
3.600,00
1.950,00
2.450,00
2.250,00
840,00
840,00
336,00
460,00
380,00
1.740,00
31.200,00
364,50
3.480,00
540,00
740,00
5.220,00
1.790,00
540,00
700,00
796,00
1.770,00
778,00
596,00
3.435,00
2.995,00
2.995,00
59,85
1.050,00
640,00
425,00
1.180,00
450,00
495,00
2.445,00
995,00
596,00
345,00
249,00

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ N.º 27.315.835/0001-97
CARMOLANDIA/TO

65

Guilhotina para cortar papel

4

und

290,00

1.160,00

66

Placa de isopor 1,5mm

30

PC

6,90

207,00

67

Placa de isopor 2,5 mm

30

PC

9,15

274,50

68

Lápis de cor grande cx c/12 unid.

300

CX

8,15

2.445,00

69

Lapis preto 144x1 nº 2

30

CX

58,00

1.740,00

70

Liga de amarrar dinheiro

5

PC

49,90

249,50

71

Livro ata 100fls capa dura

30

UND

16,90

507,00

72

Livro de ponto 100fls

10

UND

24,00

240,00

73

Marca texto (amarelo e laranja) 12X1

20

CX

36,00

720,00

74

Massa de modelar 12X1

60

CX

5,89

353,40

75

Papel adesivo

4

ROL

69,90

279,60

76

Papel carmuça (cores sortidas)

200

FLS

1,99

398,00

77

Papel carbono 100X1

4

CX

44,00

176,00

78

Papel cartão (cores sortidas)

1200

FLS

1,80

2.160,00

79

Papel crepom (cores sortidas)

200

FLS

1,30

260,00

80

Papel laminado (cores sortidas)

200

FLS

2,50

500,00

81

Papel madeira

1000

FLS

1,50

1.500,00

82

Papel micro ondulado (cores sortidas)

200

FLS

4,80

960,00

83

Papel vergê 50 fls branco 100X1

30

PC

18,90

567,00

84

Papel vergê 50 fls colorido 100X1

10

PC

18,90

189,00

85

Pasta AZ 12X1

24

CX

180,00

4.320,00

86

Pasta catalogo papel

200

UND

29,00

5.800,00

87

Pasta polionda 5 cm

100

Und

6,99

699,00

88

Pasta polionda 2 cm

100

UND

3,99

399,00

89

Pasta processo do aluno

500

UND

0,90

450,00

90

Pasta suspensas

300

UND

3,60

1.080,00

91

Pasta com aba oficio

200

Und

3,39

678,00

92

Perfurador de papel grande

12

UND

149,00

1.788,00

93

Pincel

cores

30

CX

38,90

1.167,00

94

Pincel quadro branco 12x1 cores
variadas 12x1
Pincel para tinta nº 6, 8, 9, 10, 12,14,
variadas
Pistola para cola quente grande
18.
Pistola para cola quente pequena

80

CX

79,80

6.384,00

200

UND

6,19

1.238,00

40

UND

49,80

1.992,00

50

UND

39,80

1.990,00

30

CX

86,90

2.607,00

200

UND

2,50

500,00

95
96
97
98
99

atômico

Permanente

Reabastecedor pincel quadro branco
20ml
12x1 variadas
Réguacores
de plástico
30 cm
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100

Rolo de estopa 25x1

2

ROL

19,90

39,80

101

Pen Drive 8 gb

30

UND

35,00

1.050,00

102

Percevejo

10

CX

6,00

60,00

103

Régua de plástico 50 cm

50

UND

6,90

345,00

104

Régua de madeira 1mt

20

UND

48,00

960,00

105

Tesoura de picotar cabo plástica grande

15

UND

99,00

1.485,00

106

Tesoura sem ponta grande cabo

60

UND

13,80

828,00

107

Tesoura pequena sem ponta 24x1
plástica 24x1
Tinta guache pote c/0,250 gr (cores

20

CX

89,80

1.796,00

100

UND

6,50

650,00

50

CX

5,25

262,50

110

Tinta guache pequena 6X1
variadas)
Tinta guache pequena 12X1

30

CX

10,99

329,70

111

Tintas para pele cores variadas

20

Und

8,90

178,00

112

T.N.T(cores variadas) rolo c/1.40 x50

50

Rol

159,00

7.950,00

113

Tinta para carimbo
mts
Tinta para tecido 0,250 gr(cores

20

UND

4,90

98,00

50

UND

38,90

1.945,00

20

UND

22,00

440,00

116

Tinta spray cores variada
variadas)
Tapete infantil emborrachado

10

UND

1.990,00

117

Jogos massinha e forminha

4

UND

199,00
199,00
49,80

118

Jogos da Memória alfabetização ref

10

UND

39,00

390,00

119

Jogo de tangran
276

10

UND

87,00

870,00

108
109

114
115

VALOR TOTAL: 191.785,65

4 . PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE

RECEBIMENTO DO OBJETO.
4.1. O fornecimento dos Materiais Pedagógicos e de Expediente, para atendimento das
demandas do Fundo Municipal de Educação deverá ser feito por meio de Autorizaçãode
Fornecimento emitido e assinado pela Secretaria de Educação, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas a contar da SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, devendo
a entrega do referido material, ser efetuada na Secretaria Municipal de Educação de
Carmolândia, em dias úteis das 07h00min as 13:00h00min horas, situado na rua José
Pedro de Oliveira, centro, em Carmolândia-TO.
4.2. O recebimento provisório do objeto, para efeito de posterior verificação da sua
conformidade com as especificações, será realizado no ato da entrega dos bens.

199,20
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4.3 Os bens de consumo serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias,
contados do recebimentoprovisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação mediante termocircunstanciado.
4.4. O recebimento definitivo será realizado pelo Gestor do Contrato/Fiscal do Contrato
no prazo de 5 (cinco)dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação
da qualidade dos materiais entregues.
4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.6 Na hipótese de os produtos apresentarem qualquer irregularidade, durante o exame de
conformidade e verificação, esses serão recusados pelo Município de Carmolândia, ficando
a empresa contratada obrigada a corrigir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o(s) defeito(s),
sem qualquer ônus para este Município.
5 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Fundo Muncipal de Educação de Carmolândia – TO –
12.361.4526.2080
Manutenção do Fundeb 30%
12.122.4501.2313
Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00.00 (Material de Consumo).
5. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas
legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato.
5.1. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições
da Lei nº 8.666/93 esuas alterações.
5.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços
prestados e prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados.
5.3. 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.
5.4. Acompanhar, controlar e avaliar os serviços, através da unidade responsável por esta
atribuição
5.5. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. 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

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ N.º 27.315.835/0001-97
CARMOLANDIA/TO

subcontratação.
6.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:
Atender prontamente às solicitações do Fundo Municipal de Educação no fornecimento dos
materiais nas quantidades e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da
Solicitação de fornecimento do Setor de Almoxarifado.
6.2.1. Entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro
lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte,
acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de
acordo com as especificações técnicas.
6.2.1.1. A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades
Fiscal;
6.2.2. 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.
6.2.3. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao município de
Carmolândia ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do
presente.
6.2.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta
contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Fundo
Municipal de Educação de Carmolândia.
6.2.5. Manter durante a vigência da Ata de registro de Preço todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste TERMO DE
REFERÊNCIA.
6.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.
6.2.7. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.
6.2.8. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao
transporte, embalagem e seguro quando da entrega dos materiais.

7. CAPACITAÇÃO TÉCNICA
7.1. Art. 30 da Lei 8666/93, inciso II :
7.1.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação,
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bem como da qualificação de cadaum dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos;

8. VIGÊNCIA
8.1. A vigência da Ata será de 12 (doze meses)

9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1. O gestor do contrato será designado através de Portaria após a realização dos
procedimentos licitatórios, para acompanhar a verificação e análise das especificações dos
serviços para que o Contratadocumpra todas as condições estabelecidas.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos devidos, serão efetuados conforme a entrega.
11.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos
discriminados, após a Solicitaçãode Fornecimento feita pela Secretaria Municipal de
Educação de Carmolândia.
11.3. 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.
11.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta dias), a partir do atesto da Nota
Fiscal pela Comissão deRecebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante
depósito em conta bancária da contratada.
11.5. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado, sendo, rigorosamente,
aquele descrito na nota deempenho.

12. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
12.1. No caso de atraso de pagamento superior a 30 (trinta) dias úteis, desde que o
contratado não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo
município encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções administrativas serão estabelecidas nas cláusulas do edital, em consonância
com as penalidadesprevistas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, e demais legislações
aplicadas aos procedimentos licitatórios.

MARCIEL PEREIRA DOS SANTOS
Supervisor
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ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Nº 002/2021/FME
Processo Nº 046/2021
AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARMOLÂNDIA
Fornecedor:

CNPJ nº

Endereço:

nº
Cidade:

Complemento:

Estado:

Bairro:

CEP

E-mail:
Banco:

-

Agência:

-

Conta:

Telefone para contato

Item

Segue nossa proposta para fornecimento dos itens a seguir:
Produto
Quantidade MARCA/
MODELO (se for o
caso)

Valor unitário

V. Total
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** deve o proponente
especificar o objeto de
forma

clara,

descrevendo
detalhadamente

as

características técnicas
do produto ofertado,
incluindo especificação,
quando for o caso de
marca, procedência e
outros elementos que de
forma
i
nequívoca identifiquem
e
constatem as
configurações cotadas.
VALOR TOTAL GERAL DOS ITENS OFERTADOS
*Obs: O proponente deve, obrigatoriamente, descrever os produtos
efetivamente ofertados, sevinculando tão somente às exigências mínimas
constantes no presente Edital.
O VALOR TOTAL GERAL para o(s) item(ns) ofertado(s) por esta
empresa é de: R$
(

)Dados da empresa:

a) Razão Social:

;

b) CGC (MF) nº:

;

c) Inscrição Estadual nº:

;

d) Endereço:

;

e) Fone:

Fax (se houver):

f) CEP:

;e

g) Cidade:
h) Banco

;

Estado:
Agência nº:

. Conta nº:

Dados do responsável para assinatura do contrato:

;
.
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Nome:

;

nº:

;CPF nº:

Cargo/Função ocupada:

;

Fone:

.

Prazo de validade da proposta:

de

;

(não inferior a 60 dias),

contado da data da entregade seu respectivo envelope.
Cidade/UF,

RG

de

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)
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ANEXO III MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo
Administrativo:
Pregão Eletrônico SRP nº

/2021 Ata de Registro de Preços nº

/2021

Validade da Ata: 12 (doze) meses

O MUNICÍPIO DE CARMOLÂNDIA por meio do Fundo Municipal de Educação
de Carmolândia, Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ sob o CNPJ nº
27.315.835/0001-97, situado a Rua José Pedro de Oliveira, s/n, centro, CEP: 77.840000,
sob

neste
o

nº

ato

representado

por

sua

Gestora,

xxx,

portador da Carteira de Identidade nº ,

inscrito

no

CPF

doravante designado

ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, Lei Complementar123/2006, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993
e demais normas legais aplicáveis, observadas as alterações posteriores introduzidas
nos referidos diplomas legais, considerando a classificação das propostas e a respectiva
homologação da licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº.

/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa doravante denominada

FORNECEDOR, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação
por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
– SRP, destinado às futuras aquisições sujeitando-se as partes às normas constantes das
Leis e Decretossupracitados e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1 Aquisição de materiais pedagogicos e de expediente, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Fornecedor registrado:
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Representante:
Item:
ÍTEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

UND

01

Alfabeto gigante de E.V.A

20

UND

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Alfabeto e silabas em E.V.A
Alfinete para mapa
Amarelinha 32x32-10 peças E.V.A
Agendas
Areia brilhante (cores sortidas glitter)
Álcool 70% 1000 ml 12x1
Álcool Gel 1000 ml 12x1
Almofadas para carimbos preto e azul.
Apagador para quadro branco
Apontadores comum de plástico 50x1
Barbate Amazonia 4/8 br 604 mt
Borracha branca pequena. 60x1
Borracha branca grande 50x1
Bloco adesivo 76/102 c/ 100 fls

20
40
8
20
40
10
10
20
200
50
20
30
30
12

UND
CX
UND
UND
UND
CX
CX
UND
UND
CX
UND
CX
CX
UND

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Brinquedo pedagógico Madeira quebra
Brinquedos pedagogicos diversos
cabeça
Carinhas animadas de E.V.A ref 300
Clips pequeno 2/0 cx c/ 0,500 gr
Clips médio 4/0 cx c/0,500 gr
Clips grande 6/0 cx c/0,500 gr
Refil Cola quente fino semi
Refil Cola quente grosso semi
transparente
Cartolina (cores sortidas)
transparente
Caderno capa dura 96 folhas
Caderno de Caligrafia
Caderno de desenho grande
Caixa Arquivo morto Plástica

30
50
30
40
40
40
50
50
600
500
300
300
250

UND
UND
UND
CX
CX
CX
PC
PC
FLS
UND
UND
UND
UND

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
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66

Caixa organizadora 437x310x240
Caixa organizadora 43X31X24
Caneta azul esferográfica 50x1
Caneta preta esferográfica 50x1
Caneta Vermelha esferográfica 50x1
Calculadora pequena
Calculadora grande
Canetinhas 12x1
Papel A-4 cx c/500 x 10
Papel A-4 colorido pct c/ 100 unid
Cola branca 90gr 12x1
Cola branca 500gr
Cola gliter cx c/ 06 unid
Cola para isopor 90 gr
Corretivo 12x1
Cola colorida
Caderno capa dura pequeno
Dominó de E.V.A
Envelope grande branco A4
Estilete largo (g) 12x1
Estilete fino 12X1
E.V.A (Cores sortidas)
E.V.A estampado
E.V.A Atoalhado
Extrator de grampos
Fita adesiva larga transparente
Fita adesiva (dupla face)
Fita crepe fina
Fitas para enfeite (ver., amarela,
Esquadro 45 gr de madeira
dourada e verde)
Grampeador
de madeira
Grampeador de mesa 26/6
Grampeador pequeno
Grampeador profissional 23/10
Grampo para grampeador mesa
Grampo para grampeador profissional
26/500x1
Guilhotina para cortar papel
23/10
Placa de isopor 1,5mm

67

Placa de isopor 2,5 mm

30

PC

68

Lápis de cor grande cx c/12 unid.

300

CX

69

Lapis preto 144x1 nº 2

30

CX

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

50
50
20
20
8
20
10
200
150
50
100
50
50
100
50
40
200
40
3.000
20
20
1500
500
500
15
200
50
50
40
10
5
50
50
4
50
10
4

UND
UND
CX
CX
CX
UND
UND
PC
CX
PCT
CX
und
CX
CX
UND
CX
Und
UND
UND
CX
CX
FLS
FLS
Fls
UND
UND
UND
UND
ROL
UND
UND
UND
Und
und
CX
CX
und

30

PC
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70

Liga de amarrar dinheiro

5

PC

71

Livro ata 100fls capa dura

30

UND

72

Livro de ponto 100fls

10

UND

73

Marca texto (amarelo e laranja) 12X1

20

CX

74

Massa de modelar 12X1

60

CX

75

Papel adesivo

4

ROL

76

Papel carmuça (cores sortidas)

200

FLS

77

Papel carbono 100X1

4

CX

78

Papel cartão (cores sortidas)

1200

FLS

79

Papel crepom (cores sortidas)

200

FLS

80

Papel laminado (cores sortidas)

200

FLS

81

Papel madeira

1000

FLS

82

Papel micro ondulado (cores sortidas)

200

FLS

83

Papel vergê 50 fls branco 100X1

30

PC

84

Papel vergê 50 fls colorido 100X1

10

PC

85

Pasta AZ 12X1

24

CX

86

Pasta catalogo papel

200

UND

87

Pasta polionda 5 cm

100

Und

88

Pasta polionda 2 cm

100

UND

89

Pasta processo do aluno

500

UND

90

Pasta suspensas

300

UND

91

Pasta com aba oficio

200

Und

92

Perfurador de papel grande

12

UND

93

Pincel

cores

30

CX

94

Pincel quadro branco 12x1 cores
variadas 12x1
Pincel para tinta nº 6, 8, 9, 10, 12,14,
variadas
Pistola para cola quente grande
18.
Pistola para cola quente pequena

80

CX

200

UND

40

UND

50

UND

30

CX

200

UND

95
96
97
98

atômico

Permanente

99

Reabastecedor pincel quadro branco
20ml
12x1 variadas
Réguacores
de plástico
30 cm

100

Rolo de estopa 25x1

2

ROL

101

Pen Drive 8 gb

30

UND

102

Percevejo

10

CX

103

Régua de plástico 50 cm

50

UND

104

Régua de madeira 1mt

20

UND

105

Tesoura de picotar cabo plástica grande

15

UND
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106

Tesoura sem ponta grande cabo

60

UND

107

Tesoura pequena sem ponta 24x1
plástica 24x1
Tinta guache pote c/0,250 gr (cores

20

CX

100

UND

50

CX

110

Tinta guache pequena 6X1
variadas)
Tinta guache pequena 12X1

30

CX

111

Tintas para pele cores variadas

20

Und

112

T.N.T(cores variadas) rolo c/1.40 x50

50

Rol

113

Tinta para carimbo
mts
Tinta para tecido 0,250 gr(cores

20

UND

50

UND

20

UND

116

Tinta spray cores variada
variadas)
Tapete infantil emborrachado

10

UND

117

Jogos massinha e forminha

4

UND

118

Jogos da Memória alfabetização ref

10

UND

119

Jogo de tangran
276

10

UND

108
109

114
115

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR
3.1 O órgão gerenciador será o Fundo Muncipal de Educação de Carmolândia.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
5. DA VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da
sua publicação, não podendo ser prorrogada.
6. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticadosno mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
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será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumpriro compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração,sem justificativa aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados nomercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 6.8. O
cancelamento de registros nas hipótesesprevistas nos itens 6.7.1, 6.7.2. e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado ocontraditório e a ampla
defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.9.1. por razão de interesse público; ou
6.9.2. a pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência,
a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no
instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas em lei.
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS
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8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, anexo I do edital.
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93,
nos termos do art. 12, §1º do Decreto Federal nº 7.892/13.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotaros bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do
Decreto Federal n. 7.892, de 2013.
Após lida e achada conforme, a presente ata é assinada pelos representantes legais do
ÓRGÃOGERENCIADOR e do FORNECEDOR supracitados.

Carmolândia/TO,

de

de 2021
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ANEXO IV - Minuta de Contrato

CONTRATO Nº

/2021

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº

/2021PROCESSO nº

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA E AEMPRESA VENCEDORA DO
CERTAME

.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA/TO, CNPJ/MF Nº ..., com sede na
por

meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato

representado por , RG nº – SSP/ _, CPF/MF nº
CONTRATANTE, e a Empresa

, doravante denominado

, inscrita no CNPJ/MF sob o nº , com sede na

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada, por
, portador do RG nº , CPF/MF nº , têm entre si, justo e avençado o presente, sujeitandose às normaspreconizadas no Edital do Pregão Eletrônico nº /2021, nas Leis Federais
nº s 8.666/93 e 10.520/02 e Decretos Federais nº 7.892/2013 e 10.024/2019, e demais
legislações pertinentes, cada qual naquilo que couber, mediante as cláusulas e
condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de materiais pedagógicos e
de expediente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasno Edital
e seus anexos, conforme especificações abaixo:
2

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E VALORES

Os objetos contratados possuem as seguintes especificações e valores:

FORNECIMENTO

CNPJ

,
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ESPECIFICAÇÃO

DO

VLR UNITARIO

OBJETO

2.1. O valor total das contratação é de R$

TOTAL

(

),

conforme

proposta apresentada pelaContratada (Doc. )
2.2.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO
PRAZO,

LOCAL

DE

ENTREGA

E

CRITÉRIOS DERECEBIMENTO DO OBJETO.

3.1 O fornecimento dos materiais deverá ser feito por meio de Autorização de
Fornecimento emitido e assinado pela Secretaria de Educação, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas a contar da SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, devendo
a entrega do referido material, ser efetuada na Secretaria Municiapal de Educação de
Carmolândia, em dias úteis das 07h00min as 12:00h00min horas, situado na rua José
Pedro de Oliveira, centro, em Carmolândia (TO).
3.2. O recebimento provisório do objeto, para efeito de posterior verificação da sua
conformidade com as especificações, será realizado no ato da entrega dos bens.
3.3. Os bens de consumo serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
contrato e na proposta.
3.4. Os bens de consumo serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) ou
5(cinco)dias, contados dorecebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
3.5. O recebimento definitivo será realizado pelo Gestor do Contrato/Fiscal do Contrato
no prazo de 2 (dois)ou 5 (cinco), dias úteis, contados do recebimento provisório, após
a verificação da qualidade dos materiais entregues.

VLR
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3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
Na hipótese de os materiais apresentarem qualquer irregularidade, durante o exame de
conformidade e verificação, esses serão recusados pelo Fundo Municipal de Educação,
ficando a empresa contratada obrigada a corrigir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
o(s) defeito(s), sem qualquer ônus para este Tribunal.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fundo Muncipal de Educação de Carmolândia – TO

12.365.4526.2082
12.122.4501.2313

Manutenção do Fundeb 30%
Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00.00 (Material de Consumo).
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO
CONTRATANTE
5.1. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e
demais normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato.
5.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços
prestados e prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados
5.3. 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.
.4. Acompanhar, controlar e avaliar os bens, através da unidade responsável por esta
atribuição.
5.5. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações
assumidas por parte daCONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA
6.1. 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.
6.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:
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6.2.1. Atender prontamente às solicitações da Secrataria Municipal de Educação de
Carmolândia no fornecimento dos materiais nas quantidades e especificações deste
Contrato, a partir da Solicitação de Fornecimento do Setor de Almoxarifado.
Entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir
completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo
do produto, de acordo com as especificações técnicas.
6.2.1.1. A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades Fiscal;
6.2.2. 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.
6.2.3. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao município de
Carmolândia/TO ou a terceiros, por açãoou omissão no fornecimento do presente.
6.2.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, salvo
mediante prévia e expressa autorização do Fundo Municipal de Educação.
6.2.5. Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital.
6.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.
.2.8. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.
6.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, embalagem
e seguro quando da entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1. A vigência do Contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, vigorará por 12
(doze) meses contadosa partir da sua publicação.
CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. O gestor do contrato será designado através de Portaria após a realização dos
procedimentos licitatórios,para acompanhar a verificação e análise das especificações
dos serviços para que o Contratado cumpra todasas condições estabelecidas
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. Os pagamentos devidos, serão efetuados conforme a entrega.
9.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos
discriminados, após a Solicitação de Fornecimento feita pela Divisão de
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Materiais/Almoxarifado.
9.3. 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.
. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta dias) , 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.
9.4. 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.
9.5. No caso de atraso de pagamento superior a 30 (trinta) dias úteis, desde que o
contratado não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos ao
município encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 1
10.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, garantido o contraditório, a
CONTRATADA sujeitar-seàas seguintes penalidades:
10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total
da obrigação;
10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não
cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;
10.1.3. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária
do objeto deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será
considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
10.1.4. Advertência, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer
indicações aqui constantes;
10.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o município de Carmolândia, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e
10.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própriaautoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.
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10.2. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser
recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal de Carmolândia, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.
A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se á em processo administrativo,
devidamente autuado, e que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme os preceitos
legais da Lei 8.666/93, e demais legislações aplicadas aos procedimentos licitatórios.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a80 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:
11.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I aXII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se
a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação
nº , desdeque haja conveniência para o CONTRATANTE;
11.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
11.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão
formalmente motivados nos autos do processo,a segurado o contraditório e a ampla
defesa.
11.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido
sempre que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
12.1. O presente Contrato fundamenta-se:
12.1.1. Nas Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, Decreto Federal 7.892/2013, e
posteriores alterações;
12.1.2. Nos preceitos de direito público;
12.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do
Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
13.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos
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sociais resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista
e da Previdência Social.
13.2. Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de
Contrato entre a mesma e seus empregados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da
cidade de Araguaína/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ASSINATURAS
15.1. Assinam o presente Contrato, o Gestor do Fundo Municipal de Educação,
responsável pela conduçãodo certame, bem como o representante da (s) empresa(s)
vencedora (s).
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado,
lavrou-se o presente Termo que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes contratantes.
Carmolândia/TO, de
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
TESTEMUNHAS:

de 2021.

