
"PW
'sio Val*rio/TC

1 r, ?ls n

^ Prefeitura Municipal de

CSaoValerioUnilo, Trabalho e Prosperidade

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

ADM. 2021/2024

1

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
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PROCESSO N° 020/2021
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INTERESSADOS: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAL DE SAO VALERIO.
MODALIDADE: Pregao Eletronico

DATA DA REALIZACAO: 03 de Margo de 2021.
HORARIO: 09:00 horas

INfCIO DO DAS PROPOSTAS

23 de FEVEREIRO de 2021DIA:
HORA: 11:00 H

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

03 de MARCO de 2021DIA:

HORA: 08:00 H

INlCIO DO JUIGAMENTO DAS PROPOSTAS

03 de MARCO de 2021DIA:
HORA: 08:30 H

FIM DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DIA: 03 de MARCO de 2021

HORA: 09:00 H

INlCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS
DIA: 03 de MARCO de 2021

HORA: 09:00 H

LOCAL: www.bnc.org.br “Acesso Identificado”
'

DEMAIS INFORMAC&ES

Para todas as references de tempo sera observado o horario oficial de Brasilia - DF.OBS.:
Licitagao exclusiva para Micro Empresa e Empresa de Pequeno PorteOBS:
Modo de disputa: aberto (envio dos lances durara 10 minutos, prorrogado automatica e

sucessivamente quando houver lance nos dois ultimos minutos)
OBS.:

OBS: Nao havendo expediente ou ocorrendo fato que impega a realizagao do certame na

data marcada, a sessao sera redesignada para o dia util seguinte, no mesmo horario.

A Prefeitura e Fundos Municipais de Sao Valerio realizarao licitagao, sob a modalidade PREGAO

ELETR6NICO para realstro de precos. exclusivo para ME/EPP (modo de disputa: aberto) regida pela Lei

Federal n.° 10.520/02, Decreto 10.024/19, Decreto Municipal n° 057/2013, Lei Municipal da

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor n. 123/2006 e suas
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alteragoes, com aplicagao subsidiary da Lei Federal 8.666/93 e alteragoes posteriores, pelo MENOR

PREQO POR ITEM, para Registro de pregos para eventual, futura e parcelada aquisigao de material de

expediente e pedagogico, para manutengao das atividades do municipio de Sao Valerio,

compreendendo prefeitura e fundos municipals.

As informagoes e os procedimentos desta licitagao serao executados pela Pregoeira e Equipe de

Apoio, no enderego eletronico brunnoleonardo07@hotmail.com ou acm2003sv@hotmail.come duvida

em relagao ao acesso no sistema operacional poderd ser esclarecida diretamente a empresa

associada pelo telefone: (Pinhais-PR (41) 3557-2103-(41) 991367677 e, ou atraves da Bolsa Nacional de

Compras pelo e-mail contato@bnc.ora.br

1 - DO OBJETO:

1.1 - Menor prego por item para Registro de pregos para eventual, futura e parcelada aquisigao de

material de expediente e pedagogico, para manutengao das atividades do municipio de Sao

Valerio, compreendendo prefeitura e fundos municipais.

1 . 2 - 0 objeto desta licitagao, devera atender as normas tecnicas aplicaveis, ficando desde ja

estabelecido que os itens so serao aceitos apos rigoroso exame efetuado pelo Departamento de

Compras e, caso nao satisfaga as especificagoes exigidas, nao serao aceitos, devendo ser retirados

pelo fornecedor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificagao, para reposigao no

prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de infragao contratual nos termos da clausula

10 deste edital.

1.4 - A Pregoeira e equipe de apoio podera, a qualquer momento promover diligencias no intuito de

dirimir quaisquer duvidas. Caso necessario sera solicitado amostra de qualquer dos itens das empresas

primeiro colocadas, antes da conclusao da andlise de proposta de pregos.
1.4.1 - No caso de solicitagao de amostra, a empresa tera o prazo de 05 (cinco) dias para entrega

que devera ser realizada no Departamento de Compras.

2 - DO PRAZO E CONDICOES:

2.1 - O prazo da Ata de Registro de Pregos (ARP) vigorara a partir da sua assinatura pelo periodo de 12

(doze) meses.

2.2 - A licitante vencedora sera convocada pelo Municipio, para assinar a Ata de Registro de Pregos,

de conformidade com a Lei Federal n.° 8.666/93 e alteragoes posteriores, apos a homologagao do

respectivo processo licitatorio, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da referida convocagao.
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2.3 -O fornecimento ocorrera conforme necessidade do Departamento requisitante.

3 - DISPOSIQOES PRELIMINARES:

3.1 -0 Pregao Eletronico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET, mediante condigoes

de seguranga - criptografia e autenticagao - em todas as suas fases atraves da Bolsa Nacional de

Pregos- www.bnc.org.br "Acesso Identificado”.

3.1.1 - Os trabalhos serao conduzidos por servidor municipal, denominado Pregoeiro, mediante a

insergao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Pregao Eletronico"

constante da pagina eletronico da BNC.

3.1.2 - O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da

disputa de pregos.

3.1.3 - O valor estimado para a contratagao, se nao constar expressamente do edital, possuira carater

sigiloso e sera disponibilizado exclusiva e permanentemente aos orgaos de controle externo e interno.

3.1.4 - O carater sigiloso do valor estimado para a contratagao sera fundamentado no § 3° do art. 7°
da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto n° 7.724/12.

3.1.5 - Para fins do disposto no item 3.1.3, o valor estimado para a contratagao sera tornado publico

apenas e imediatamente apos o encerramento do envio de lances, sem prejuizo da divulgagao do

detalhamento dos quantitativos e das demais informagSes necessarias a elaboragao das propostas.

3.1.6 - Modificagoes no edital serao divulgadas pelo mesmo instrumento de publicagao utilizado para

divulgagao do texto original (Diario Eletronico da Associagao Mineira de Municipio) e o prazo

inicialmente estabelecido sera reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a

formulagao das propostas, resguardado o tratamento isonomico aos licitantes.

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO

4.1. O fornecedor devera observar as datas e os horarios limites previstos para a abertura da proposta,

atentando tambem para a data e horario para inicio da disputa especificado na pagina 01 (um)

deste edital.



PM Sao Valerio/TO
Fla n hQ

&& —
- Prefeitura Municipal def^Sao Valerio

Unllo, Trabalho e Prosperldade
7 Admj 2021- 20204m ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALfcRIO-TO
ADM. 2021/2024

5. CONDIQdES PARA PARTICIPAQAO

5.1. Poderao participar desta licitagao exclusivamente Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte

ou Micro Empresario Individual (conforme definigao do art. 3° da LC 123/06), regularmente

estabelecida no Pais, que seja legalmente autorizada a atuarem no ramo objeto desta licitagao e que

satisfapa todas as exigencias, especificagoes e normas contidas neste Edital e seus anexos.

5.1.1. Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor

Individual (MEI) aptos a participagao no presente certame, aquelas que preenchem os requisitos do

art. 3.°, da Lei Complementar Federal n.° 123/2006.

5.2.Devem estar regularmente cadastrada junto a Bolsa Nacional de Pregos - www.bnc.ora.br. e com

o consequente credenciamento junto ao aplicativo da mesma, sendo que a apresentagao do

cadastramento nao desobriga o participante a apresentar a documentagao exigida para a

habilitagao relacionada no ITEM 16.

a) A habilitagao dos licitantes devera ser comprovada por meio de previa e regular inscrigao cadastral

prevista no ITEM 16 deste Edital, junto a BOLSA NACIONAL DE PRECOS.
b) O credenciamento tempestivo do licitante junto a BOLSA NACIONAL DE PRECOS e conditio sine qua

non para sua efetiva habilitagao na modalidade licitatoria Pregao Eletronico.
c) Para a habilitagao neste Pregao Eletronico, o licitante devera estar tempestivamente credenciando

no sistema acima, devendo encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitagao exigidos no item 16, proposta com a descrigao do objeto

ofertado,marca e prego,ate a data e horario estabelecidos para abertura da sessao.

5.2.1 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos no edital, nos

termos do disposto acima, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.2.2 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagao

anteriormente inseridos no sistema, ate a abertura da sessao publica.

5.2.3 - Na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagao pelo licitante, nao

havera ordem de classificagao das propostas, o que ocorrera somente apos os procedimentos de que

trata o Capitulo IX do Decreto 10.024/19.

5.2.4 - Os documentos que compoem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado

somente serao disponibilizados para avaliagao do pregoeiro e para acesso publico apos o

encerramento do envio de lances.
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5.2.5 - Os documentos complementares a proposta e a habilitapao, quando necessarios a

confirmapao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serao encaminhados pelo licitante melhor

classificado apos o encerramento do envio de lances, no prazo de ate 02 (duas) horas contado da

solicitapao do pregoeiro no sistema.

5.3. Nao sera admitida nesta licitapao a participapao de empresas enquadradas em quaisquer das

hipoteses a seguir elencadas:

a) Que se encontrem sob falencia, recuperapao judicial, concurso de credores, dissolupao ou

liquidapao;

b) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidoneas ou punidas com suspensao por

orgao da Administrapao Publica Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde

que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do

Estado ou, conforme o caso, pelo orgao que o praticou enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punipao;

c) Estrangeiras que nao funcionem no Pais;

5.4. Em se tratando de Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a comprovapao

desta condipao sera efetuada mediante certidao expedida pela Junta Comercial, Declarapao de

Breve Relato ou declarapao fornecida pela empresa e devera ocorrer no credenciamento, sob pena

de nao aplicapao dos efeitos da Lei Complementar n° 123/2006.

5.5. O custo de operacionalizapao pelo uso da Plataforma de Pregao Eletronico, a titulo de

remunerapao pela utilizapao dos recursos da tecnologia da informapao ficara a cargo do licitante,

que podera escolher entre os Pianos de Adesao junto a BOLSA NACIONAL DE PREQOS.

5.6.O referido pagamento/remunerapao possui amparo legal no inciso III do art. 5° da Lei n° 10.520/02.

5.7. Correra por conta das licitantes todos os custos decorrentes da elaborapao e apresentapao de

suas propostas, nao sendo devida nenhuma indenizapao as licitantes pela realizapao de tais atos.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAQAO DO EDITAL

6.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverao ser enviados ao
pregoeiro, ate 03 (tres) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica,

exclusivamente por meio eletronico via internet atraves do enderepo eletronico
brunnoleonardo07@hotmail.com ou acm2003sv@hotmail.com.
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6.1.1- O pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da

data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsfdios formais aos responsaveis pela

elaboragao do edital e dos anexos,bem como, assessoria juridica da pasta.

6.1.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao os

participates e a administragao.

6.2. Qualquer pessoa podera impugnar os termos do edital do pregao, por meio do enderego

eletronico estampado no item 6.1, ate tres dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao

publica.

6.2.1 - A impugnagao nao possui efeito suspensivo e cabera ao pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis

pela elaboragao do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de dois dias uteis,

contados da data de recebimento da impugnagao.

6.2.1.1 - A concessao de efeito suspensivo a impugnagao e medida excepcional e deverd ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

6.2.1.2 - Acolhida a impugnagao contra o edital, sera definida e publicada nova data para realizagao

do certame.Em caso de impugnagao com carater protelatorio sera aplicadas as sangoes pertinentes.

6.3. Nao serao reconhecidas as impugnagoes e os recursos que nao seja na forma eletronica, ou

apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nao

identificado no processo para responder pelo proponente;

6.4. Se procedente e acolhida a impugnagao do Edital, seus vicios serao sanados e caso necessario,

nova data sera designada pela Administragao, para a realizagao do certame.

6.5. As consultas serao respondidas mediante o e-mail indicado no item 6.1, o edital e seus anexos

estarao disponiveis nos sites www.saovalerio.to.aov.br / licitacoes e www.bnc.ora.br. onde se encontram

acessiveis a todos os interessados.

6.5.1. No site do Municipio serao disponibilizadas, alem das respostas, todas as informagoes que o

Pregoeiro julgar importantes, razao pela qual as empresas interessadas deverao consulta-lo quando

entender necessario.

6.5.2. Na ocorrencia de impugnagao de carater meramente protelatorio, ensejando assim o

retardamento da execugao do certame, a autoridade competente podera assegurado o

contraditorio e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7° da Lei n° 10.520/02 e

legislagdo vigente.
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7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1. O certame sera conduzido pelo Pregoeiro designado pela Administragao, com o auxilio da Equipe

de Apoio, que terd, em especial, as seguintes atribuigoes:

I - conduzir a sessao publica;

II - receber, examinar e decidir as impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos

anexos, alem de poder requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao desses

documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relagao aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessao publica e o envio de lances;

V - verificar e julgar as condigoes de habilitagao;

VI - sanear erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos de

habilitagdo e sua validade juridica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade competente quando

mantiver sua decisao;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando nao houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade competente e propor a sua

homologagao.

7.2 - A partir do horario previsto no edital, a sessao publica na internet sera aberta pelo pregoeiro com

a utilizagao de sua chave de acesso e senha.

7.3 - Os licitantes poderao participar da sessao publica na internet, mediante a utilizagao de sua

chave de acesso e senha.

7.4 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os

licitantes.
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7.5 - 0 pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara aquelas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A desclassificagao da proposta sera
fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

7 . 6 - 0 sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Somente as
propostas classificadas pelo pregoeiro participarao da etapa de envio de lances.

7.7 - Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarao da etapa de envio de lances.

8. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

8.1. As pessoas juridicas ou firmas individuals interessadas deverao nomear atraves do instrumento de
mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer empresa associada a Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances

de pregos e praticar todos os demais atos e operagoes no site:www.bnc.ora.br.

8.2. A participagao do licitante no pregao eletronico se dara por meio de participagao direta ou

atraves de empresas associadas a BNC - Bolsa Nacional de Compras, a qual devera manifestar, por

meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagao e

atendimento as exigencias de habilitagao previstas no Edital.

8.3. O acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de prego e

lances sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dara mediante previa definigao de

senha privativa.

8.4. A chave de identificagao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao

eletronico, salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado ou por iniciativa da BNC - Bolsa

Nacional de Compras.

8.5. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer

transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a BNC- Bolsa Nacional de

Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que

por terceiros.

8.6.O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de capacidade tecnica para realizagao

das transagoes inerentes ao pregao eletronico.
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8.7.O credenciamento junto ao provedor do sistema implied a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungao de sua capacidade tecnica para realizagao das transagoes
inerentes a este Pregao.

8.8. O uso da senha de acesso pelo licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema, ou
ao orgao ou entidade responsavel por esta licitagao, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

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

9. DO CADASTRAMENTO (FACULTADO)

9.1.O Cadastramento e pega facultada a licitante.

9.2. A habilitagao dos fornecedores em licitagao pertinente a aquisigao de bens e servigos, inclusive
de obras e publicidade, deverao ser comprovadas por meio de previa e regular inscrigao cadastral,
desde que os documentos comprobatorios estejam validados e atualizados.

9.3. O Cadastramento junto ao Municipio permite a participagao dos interessados na modalidade
licitatoria Pregao Eletronico,porem mesmo assim deverao apresentar os documentos colacionados no
item 16.

9.4.O cadastramento poderd ser realizado atraves do site elencado no item 61.

10. DA PARTICIPACAO

10.1. A participagao no Pregao Eletronico se dara por meio da digitagao da senha pessoal e
intransferivel do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por
meio da Plataforma Eletronico, observados data e horario limite estabelecidos.

10.2.Cabera ao licitante acompanhar atentamente as operagoes na Plataforma Eletronico durante a
sessao publica do pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletronico ou da desconexao;

10.3. Qualquer duvida em relagao ao acesso no sistema operacional poderd ser esclarecida
diretamente a empresa associada pelos telefones: Pinhais-PR (41) 3557-2103 (41) 991367677 e, ou
atraves da Bolsa Nacional de Compras pelo e-mail contato@bnc.ora.br.
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11. DA SESSAO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAQAO DOS LANCES

11.1. A partir do hordrio previsto no Edital e na Plataforma Eletronica, tera inicio d sessao publica do
pregao eletronico, com a divulgagao das propostas de pregos recebidas, passando o Pregoeiro a
avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitive, oportunidade em que os
licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico. Os licitantes
poderao oferecer lances sucessivos, observados o hordrio fixado para abertura da sessao publica e as
regras estabelecidas no edital.

11.3. Aberta a etapa competitive, os representantes dos fornecedores deverao estar conectados a
Plataforma Eletronica para participar da sessao de lances. A cada lance ofertado o participate sera
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo hordrio de registro e valor;

11.4. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances,
que incidira tanto em relagao aos lances intermediaries quanto em relagao ao lance que cobrir a
melhor oferta.

11.5. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

11.6. Durante o transcurso da sessao publica os participates serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. A plataforma nao identlflcara o autor dos lances aos demais
participates e nem ao Pregoeiro e Equipe de Apoio.

11.7. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

11.8. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apos a
comunicapao do fato aos participates, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

11.9 - Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico os seguintes modos de dlsputa:
aberto - os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogapoes, conforme o criterio
de julgamento adotado no edital.
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ll.lO - No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessao publica durara dez 10 e,
ap6s isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

11.11 - A prorrogagao automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando
se tratar de lances intermediaries.

11.12 - Na hipotese de nao haver novos lances na forma acima a sessdo publica sera encerrada
automaticamente.

11.13 - Encerrada a sessao publica sem prorrogagao automatica pelo sistema, o pregoeiro podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da
consecugao do melhor prego disposto no § unico do art. 7° do Decreto 10.024,mediante justificative.
11.14 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condigoes diferentes das previstas no edital.

11.15 - A negociagao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.

11.16 - Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao maximo
estipulado para contratagao no edital e verificara a habilitagao do licitante conforme disposigoes do
edital.

11.17. A plataforma informara a proposta de menor valor do lote/item imediatamente apos o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, apos negociagao e decisao pelo pregoeiro
acerca da aceitagao do lance de maior valor;

11.18 - Apos a conferencia e consulta, e se os documentos comprobatorios de habilitagao estiverem
de acordo com o solicitado, sera declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o
prazo para manifestagao de intengao de interposigao de recurso. Sendo que nesse momento ficara
franqueada a todos os licitantes a consulta dos documentos, cadastrados na plataforma, do (s)
licitante (s) vencedor (es) do lote/item.

11.19.Se a proposta ou o lance do lote/item de menor oferta nao for aceitavel, por inexequibilidade,
ou se o fornecedor desatender as exigencias habilitatorias o Pregoeiro examinara a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitagao do participante, na ordem de
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classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta ou lance que atenda oEdital. Tambem nessa etapa o Pregoeiro poderd negociar com o participante para que seja obtidovalor melhor;
11.20 - A aceitabilidade serb aferida a partir dos pregos de mercado vigentes na data daapresentagao das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo orgao licitante, que serajuntada aos autos por ocasiao do julgamento.

11.21. Constatando o atendimento das exigencias fixadas no Edital, o objeto sera adjudicado ao(s)autor (es) da(s) proposta(s) ou lance de menor valor do lote/item.

11.22 - O pregoeiro poderd, no julgamento da habilitagao e das propostas, sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e Ihes atribuira validade e eficacia para
fins de habilitagao e classificagao, observado o disposto na Lei n° 9,784, de 29 de ianeiro de 1999.

11.23 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligencias,
com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessao publica somente poderd ser reiniciada
mediante aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedencia, e a
ocorrencia sera registrada em ata.

12. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETR6NICA

12.1. O encaminhamento de proposta(s) para a Plataforma de Pregao Eletronico pressupoe o pleno
conhecimento e atendimento as exigencias de habilitagao previstas no Edital. O Licitante sera
responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas em seu nome na Plataforma Eletronica,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

12.2. Poderao ser inabilitadas as propostas inseridas na Plataforma de Pregao Eletronico que deixarem
de conter: a) as especificagdes dos itens com marca e fabricante, em conformidade com as
especificagoes constantes no Termo de Referenda; b) proposta de pregos, com mais de duas casas
decimais,haja vista que deverao ser apresentadas com no maximo duas casas.

12.3. A nao insergao de proposta contendo as informagoes solicitadas na alinea “a” do sub-ITEM 12.2
implicara na DESCLASSIFICACAO da empresa, face a ausencia de dados suficientes para a
classificagao da(s) proposta(s).

13. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
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13.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
documentos de habilitagao exigidos no edital, proposta com a descrigao do objeto ofertado e o
prego, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

com os

13.2.Na proposta escrita, devera conter:
a) Data e assinatura do representante legal da proponente;
b) Razao social, CNPJ-Cadastro Nacional de Pessoa Juridica; Inscrigao estadual
c) Enderego completo;

d) As especificagdes do material com marca, em conformidade com as especificagdes constantes no
Termo de Referenda;
e) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corrldos, contados a partir da data
de abertura da sessao publica do pregao, no silencio assim sera considerado;
f) preco unitarlo e total do Item com ate 02 (duas) casas decimals, ja incluidas todas as despesas com
transposes, imposto, taxas, seguros, bem como os onus decorrentes de contratagao de pessoal, leis
trabalhistas, da Previdencia Social, encargos fiscais, comerciais, inclusive descarga dos equipamentos,

e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada;

13.2.1. O preenchimento do campo “Marca" dos materials ofertados e obrigatorio, sob pena de

desclassificagao do item que nao apresentar essa especificagao.

13.2.2. - Nos pregos deverao estar computados todos os tributos, encargos, insumos de produgao,

beneficios e despesas indiretas, bem assim despesas com a entrega, correndo tal operagao unica e

exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da contratada.

13.2.3 - Nao sera admitida cotagao inferior ou superior a quantidade prevista neste edital.

13.3. Ocorrendo discordancia entre os valores numericos e por extenso, prevalecerao estes ultimos;

13.4. Atendidos todos os requisitos sera (ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer

(em) O MENOR PRECO POR ITEM

13.5. Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagao

em vigor.

13.6. DA ENTREGA E DO PRAZO

13.6.1 - A Contratada devera entregar a mercadoria, ap6s autorizagao por escrito do orgao

solicitante, em ate 07 (sete) dias da solicitagao. O local de entrega devera ser na sede deste
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Municipio, no Almoxarifado Central localizado na Avenida Minas Gerais em horario de expediente, de
segunda a sexta feira.

i3.6.2 - A cargo, transporte e descarga dos itens adquiridos serao de total responsabilidade da licitante
vencedora.

13.6.3 - Os objetos ora licitados somente serao recebidos acompanhados da respectiva Nota Fiscal.
Em hipotese alguma sera recebida mercadoria desacompanhada da respectiva Nota Fiscal.

14 - DA FISCALIZACAO:

14.1 - A fiscalizagao da execugao do contrato sera efetuada pelo titular do orgao requisitante, ou
preposto por ele designado, de acordo com as especificagoes constantes na “Minuta do Contrato",
em anexo.

14.2- A Nomeagao de fiscal do contrato se dara quando a lavratura do instrumento contratual.

15 - DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO:

15.1 - O pagamento sera efetuado, sem atualizagao financeira, pelo orgao ate 30 (trinta) dias da

entrega do material, condicionado a apresentagao da respectiva nota fiscal de fornecimento.

15.1.1 - Na fatura (nota fiscal) devera constar o numero do respectivo processo licitatorio e do

contrato, e o necessario "de acordo” do titular do orgao requisitante, bem como estar computados

todos os tributos, encargos, insumos de produgao, beneficios e despesas indiretas

15.2 - Para compras cujo valor exceda a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o pagamento sera dividido em

parcelas de igual valor, sendo cada parcela condicionada ao limite maximo anteriormente citado.

16 - DA HABILITACAO

16.1 - Copia do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutive, estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades

comerciais; documentos de eleigao dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por agoes,

acompanhados da documentagao ato constitutive, estatuto ou contrato social; ato constitutive

devidamente registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades

civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;
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16.2-Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ);

16.3 - Comprovagao do enquadramento legal como micro empresa ou empresa de pequeno porte
nos termos da LC 123/06, mediante apresentagao de: a) Certidao Simplificada expedida pela Junta
Comercialib) Certidao de Breve Relato expedida pelo Cartdrio de Registro Civil das Pessoas Juridicas;
ou c) Declaragao de enquadramento como micro ou pequena empresa (anexo)

16.4 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de debito com a Fazenda Estadual da sede
da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei, inclusive as microempresas e empresas de
pequeno porte que poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital.

16.5 - Comprovagao via declaragao da propria empresa licitante de que nao utiliza ou beneficiou,
direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos ultimos 05 (cinco) anos pela utilizagao de mao de
obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as normas gerais de protegao ao trabalhador
adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou anterior por infragao a normas de
seguranga e saude do trabalhador menor de idade, (em conformidade com o estabelecido no inciso
V do art. 27, da Lei Federal n°8.666/93 e Lei Federal n°9.854/99 e Decreto Federaln° 4.358/2002).

16.6 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de Debitos Municipais, expedida pelo

Municipio sede da empresa, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que
poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital.

16.7 - Devera ser apresentado, tambem, comprovante de cadastramento mobiliario junto ao

Municipio sede da empresa licitantes (cartao de inscrigao no Cadastro Mobiliario ou Alvara de

funcionamento para este exercicio de 2020).

16.8 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos conjunta de debitos relativa a tributos

Federais e a Divida Ativa da Uniao fomecida pelo Ministerio da Fazenda / Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive para as microempresas e

empresas de pequeno porte que poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital

16.9 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de Regularidade de Situagao perante o

FGTS (art. 29, inciso IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e alteragoes), inclusive para as microempresas e

empresas de pequeno porte que poderao observar o disposto no Item 17 do presente edital.

16.10 - Certidao Negativa ou positiva com efeitos negativos de Debitos Trabalhistas, inclusive para as

microempresas e empresas de pequeno porte que poderao observar o disposto no Item 17 do

presente edital.
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16.11 - Certidao negativa de falencia ou recuperagao judicial, ou liquidagao judicial, ou de execugao
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,

dentro do prazo de validade previsto na propria certidao, ou, na omissao desta, expedida a menos de
30 (trinta) dias contados da data da sua apresentagao;

16.I2 - No mfnimo 01 (um) atestado de capacidade tecnica emitido por entidade publica ou privada
que comprove que a licitante ja executou fornecimento de objeto identico ou semelhante a proposta
oferecida.

16.13 - Declaragao elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistencia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragao.

16.14 - Dados do representante da empresa responsavel pela assinatura do contato, caso seja
vencedora, contendo:Nome, CPF, RG, estado civil e enderego.

16.15 - Nao serao admitidas, na licitagao, as pessoas suspensas ou impedidas de licitar, as que

estiverem em regime de falencia ou recuperagao judicial, as que estiverem devendo para o fisco ou
que tenha sua situagao patrimonial deficitaria, em razao do seu passivo ser maior que o ativo.

16.16 - No caso de empresa que tenha filial, os documentos habilitatorios e a proposta de pregos

deverao referir-se a um so local de competencia, ou seja, toda documentagao devera estar

compativel com o C.N.P.J. apresentado,nao sendo permitida mesclagem de documentos.

16.17 - Caso algum documento seja emitido pela “Internet", nao sera necessaria a sua autenticagao,

uma vez que sera efetuada a devida conferencia, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no "site” do

orgao competente.

17 - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

17.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte (MPEs) sera garantido o tratamento

diferenciado previsto na Lei Complementar 123/06.

17.2 - O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-a nas condigoes

do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar

n- 123, de 14 de dezembro de 2006, cujas definigoes do que sejam micro e empresa de pequeno

porte encontram-se expressas em seu artigo 3°.

17.3 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte

deverao ter essa situagao inserida na redagao do nome empresarial ou fomecerem declaragao de
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que se enquadram em um das situagoes acima apontadas, juntamente com a comprovagao de
adesao a programa "Simples Nacional".

17.4 -No caso de microempresas e empresas de pequeno porte a comprovagao de sua regularidade
fiscal somente sera exigida no momento da assinatura do contrato, devendo, contudo, ser
apresentado no Envelope (documentagao) todos os documentos relativos a regularidade fiscal, ainda
que com alguma ressalva, junto com uma declaragao de que a empresa e uma microempresas ou
empresas de pequeno porte.

17.5 - As MPEs declaradas vencedoras do certame que possuirem alguma restrigao com relagao a
comprovagao da regularidade fiscal terao o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por mais 05 (cinco)
dias, contados a partir dessa declaragao, para regularizagao dessa situagao, pagamento ou
parcelamento do debito e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

17.6 - A nao regularizagao da documentagao da MPE vencedora no prazo previsto no item anterior
implicara decadencia do direito d contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da lei
8.666/93.

17.7 - No caso da nao regularizagao da documentagao serao convocados pelo orgao licitante os
licitantes remanescentes na ordem de classificagao para assinatura do contrato.

17.8 - Sera assegurado, como criterio de desempate, preferencia de contratagao para as

microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situagoes em que as

propostas finais apresentadas pelas MPEs sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores a

proposta mais bem classificada.

17.9 - Oconrendo o empate proceder-se-a conforme previsto nos incisos do artigo 45 da Lei
Complementar n° 123/06.

17.10- A MPE mais bem classificada dentro desse limite de atd 5% (cinco por cento) sera convocada
para apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos

lances, sob penas de preclusao.

17.11 - O disposto nos itens 17.8 e 17.9 somente se aplicarao quando a melhor oferta nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

18- DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO
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18.1. No horario e local indicados no preambulo, sera aberta a sessao de processamento do Pregao
Eletronico.

18.2. Para efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte
deverao apresentar documento comprobatorio do enquadramento como ME ou EPP, sob pena de
nao gozarem os beneficios desta.

18.2.1. A falsidade da declaragao prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n°
123/2006 caracterizara infragao administrative, sem afastar as demais infragoes penais cabiveis.

18.3. A analise das propostas pela Pregoeira visara ao atendimento das condigoes estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto nQo atenda as especificagoes,
prazos e condigoes fixadas no Edital;

a) No tocante aos pregos, as propostas serao verificadas quanto a exatidao das operagoes

aritmeticas que conduziram ao valor total orgado, procedendo-se as corregoes no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os pregos unitarios. As corregoes efetuadas serao consideradas para

apuragao do valor da proposta.

18.4. Atendidos todos os requisitos sera (ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer

(em) o MENOR PRECO POR ITEM.

18.5. Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagao

em vigor.

18.6. Se a oferta nao for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigencias para a habilitagao, a

Pregoeira examinara a oferta subsequente de menor prego, negociara com o proponente, decidira

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condigoes de habilitagao e assim

sucessivamente, ate a apuragao de uma oferta aceitavel em razao de atender aos requisitos de

habilitagao, caso em que sera declarado vencedor.

18.7. No caso de eventuais falhas, omissoes ou outras irregularidades o Pregoeiro podera, no
julgamento da habilitagao e das propostas, sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das

propostas, dos documentos e sua validade jurfdica, mediante decisao fundamentada, registrada em

ata e acessivel aos licitantes, e Ihes atribuird validade e eficacia para fins de habilitagao e

classificagao.

18.7-1 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligencias,

com vistas ao saneamento acima, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
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previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedencia, e a ocorrencia sera
registrada em ata.

18.7-2 - Os documentos complementares a proposta e a habilitapao, quando necessarios a
confirmapao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serao encaminhados pelo licitante melhor
classificado apos o encerramento do envio de lances, no prazo de ate 02 (duas) horas contado da
solicitapao do pregoeiro no sistema.

18.8 - A verificapao sera cerfificada pelo Pregoeiro e deverao ser anexados aos autos os documentos
passiveis de obtenpao por meio eletronico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

18.9 - A Administrapao nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletronicos,
no momento da verificapao. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os
documentos alcanpados pela verificapao, a licitante sera inabilitada.

18.10 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitapao previstos neste Edital, a licitante sera
habilitada e declarada vencedora do certame.

18.11 - Se a oferta nao for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigencias para a habilitapao, o

Pregoeiro examinara a oferta subsequente de menor prepo, negociara com o seu autor, decidira

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condipoes de habilitapao e assim

sucessivamente, ate a apurapao de uma oferta aceitavel cujo autor atenda os requisitos de

habilitapao, caso em que sera declarado vencedor.

18.12 - As empresas vencedoras dos itens/lotes se houver modificapao do valor destes em razao da

fase de lances, devera no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis enviar nova proposta por escrito

contendo os prepos unitario de cada item a fim de que a somatoria desses itens atinja o novo valor

total do lote atingido apos a fase de lances.

19 - DOS RECURSOS, ADJUDICACAO E HOMOLOGAgAO

19.1. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar

podera manifestar imediata e motivadamente a intenpao de recorrer dentro do prazo de 10 (dez)

minutos em campo proprio no sistema com registro da sintese das suas razoes.

a) Ao (a) Pregoeiro (a) cabera o juizo de admissibilidade.

a.l) Nao serao recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatorios ou quando nao for

suficientemente justificada e fundamentada a intenpao de interpor o recurso pelo licitante;
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b) Aceito o recurso pelo (a) Pregoeiro (a), sera facultado ao licitante juntar memoriais no prazo de 03
(tres) dias uteis.

c) Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no prazo
de tres dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.

19.2. A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante importard a decadencia do direito de
recurso e a adjudicagao do objeto da licitagao pelo Pregoeiro ao vencedor.

19.3. O acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetfveis de
aproveitamento.

19.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicagao do objeto da licitagao ao
licitante vencedor.

19.5. Na ocorrencia de manifestagao ou interposigao de recurso de carater meramente protelatorio,

ensejando assim o retardamento da execugao do certame, a autoridade competente poderd

assegurado o contraditorio e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7° da Lei n°
10.520/02 e legislagao vigente.

19.6. Os recursos e respectivas impugnagoes cabiveis deverao obedecer aos seguintes requisitos, sob

pena de nao serem conhecidos:

19.6.1. Ser dirigido ao orgao licitante, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (tres) dias uteis,

conforme estabelecido acima;

19.6.2. Ser dirigido a autoridade administrative maxima do orgao licitante, nos casos de anulagao ou
revogagao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 109, inciso I, alinea "c", da Lei Federal

n°8.666/93;

19.7. Nao serao conhecidas as razoes de recursos interpostos apos o respectivo prazo legal, e/ou

subscrito por representante que nao comprove poder de representagao legal.

19.8. Interposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisao ou encaminha-lo
devidamente informado a autoridade competente.
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19.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento.

19.10. O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importarb a invalidagao dos atos
insuscetfveis de aproveitamento.

19.11. A adjudicagao sera feita por item.

19.12.0prego adjudicado permanecera fixo e irreajustavel.

19.13. A decisao em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento aos interessados,

atraves de comunicagao por escrito.

19.14. E facultado a Administragao transferir a adjudicagao aos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo 1° (primeiro)
classificado, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagao, independentemente da aplicagao
das sangoes previstas neste edital, nas condigoes do § 2°, do art. 64 da Lei 8.666/93;

19.15. Podera a proposta de a licitante ser desclassificada ate a contratagao, se tiver a Administragao

conhecimento de fato ou circunstancia superveniente que desabone sua regularidade fiscal, juridica,

qualificagbo tecnica e/ou economico-financeira. Neste caso, podera ser procedida nova
classificagao, efetuando-se a convocagao das licitantes remanescentes.

20- PRAZO E CONDIGOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1. Apos a adjudicagao do objeto da licitagao a vencedora tera o prazo de ate 05 dlas utels, a

contar da data do recebimento da convocagao para assinar o contrato / ARP.

20.2. Rea designado como local para assinatura do Contrato a sede do orgao licitante na cidade de
Sao Valerio, observado o horario de funcionamento da repartigao, informagoes pelo 63) 3359-1433 ou
e-mail brunnoleonardo07@hotmail.com ou acm2003sv@hotmail.com.

20.3. O prazo concedido para assinatura do Contrato / ARP podera ser prorrogado uma unica vez, por

igual periodo, quando solicitado, durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administragao.
20.4. Decorrido o prazo estipulado no subitem 20.1, se a Adjudicataria nao assinar o contrato no prazo

e condigoes estabelecidas, decaira do direito a mesma, sujeitando-se as sangoes previstas no art. 81

da Lei 8.666/93, sem prejuizo das demais medidas legais cabfveis.
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20.5. E facultado a Administragao transferir a adjudicagao aos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo l° (primeiro)
classificado, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagao, independentemente da aplicagao
das sangoes previstas neste edital, nas condigoes do § 2°, do art. 64 da Lei 8.666/93;

20.6. Podera a proposta de a licitante ser desclassificada ate a contratagao, se tiver a Administragao
conhecimento de fato ou circunstancia superveniente que desabone sua regularidade fiscal, juridica,
qualificagao tecnica e/ou economico-financeira. Neste caso, podera ser procedida nova
classificagao, efetuando-se a convocagao das licitantes remanescentes.

20.7.Condigoes para assinatura do contrato / ARP; Instrumento publico ou particular de mandato, este
ultimo com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatario da contratagao, quando nao se
tratar de socio ou diretor autorizado atraves de estatuto ou contrato social.

21 - DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:

21.1 -Rubricas Orgamentarias:
Atesto que ha Dotagao Orgamentaria para cobertura das despesas ora pretendidas. Em caso de

necessidade de suplementagao para cobertura das despesas oriundas desta contratagao, fica a

cargo do Setor de Contabilidade classificar a Dotagao Orgamentaria para anulagao.
As despesas oriundas desta aquisigao correrao a conta do elemento de despesa e das fontes de

recursos a seguir:
*04.122.0403.2.003 - Manutengao do Gabinete do Prefeito- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*04.122.0404.2006- Manutengao das atividades ADM em geral. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*04.121.2347.2002- Manutengao da Secretaria de Planejamento- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*04.123.0408.2.008 - Manutengao da Secretaria de FINANQAS- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*15.452.1529.2.061- Manutengao da Secretaria de Viagao e obras Publicas- Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*20.605.2038.2.068- Manutengao da Secretaria de Agricultura- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*27.812.2344.2.077- Manutengao da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer- Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.

*18.541.2348.2.065- Manutengao da Secretaria de Meio Ambiente- Elementos de Despesas *3.3.90.30.00

Material de Consumo.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
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*04.124.2346.2.010- Manutengao da Secretaria de Controle Inferno- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00
Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*13.391.2345.2.057- Manutengdo da Secretaria de Cultura- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material
de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*10.301.1017.2.024- Manutengao da Secretaria de Saude- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material
de Consumo. Fonte de Recursos 40- 401-104.
*10.301.1017.2.027- Manutengao do PAC'S. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
Fonte de Recursos- 40 ASPS
*10.301.1017.2.029- Manutengao saude Bucal- Elementos de Despesas *3.3.90.30.00 Material de
Consumo. Fonte de Recursos 401 Bloco de custeio.
*10.301.1017.2.032- Manutengao da Secretaria Municipal de Saude, Elementos de Despesas
3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos- 40 ASPS E 401- Bloco de Custeio
*10.302.1018.2.036- Manutengao do Pronto Atendimento- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material
de Consumo. Fonte de Recursos- 40 ASPS E 401- Bloco de Custeio.
*10.305.1018.2038- Epidemiologica e Controle de doengas. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material
de Consumo.Fonte de Recursos- 40 ASPS E 401- Bloco de Custeio.
*08.122.0810.2.015-Manutenao da Gestao do SUAS. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material de

Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprio e 700 FNAS.
*08.244.2342.2.022- Gestao do Cadunico e do Programa bolsa Familia- Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios e 700 FNAS

*08.244.2342.2.023- Servigo de Protegao Social Basica. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material de

Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios e 700 FNAS

08.244.2342.2.079- Programa Primeira Infancia do SUAS- crianga feliz- Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios e 700 FNAS

12.122.0404.2040- Manutengao das Atividades da Adm Educagao.

22 - DA RESCISAO DO CONTRATO / ARP:

22.1 - A inexecugao do contrato/ARP, parcial ou total, ensejara na sua rescisao, com as

consequencias previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 e alteragoes posteriores.

23 - DAS PRERROGATIVAS E OBRIGACdES DO 6RGAO LICITANTE

23.1 - Acompanhar e fiscalizar, atraves de preposto designado pelo Titular do Departamento

requisitante a execugao do contrato, objeto deste Edital.

23.2 - Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugao do contrato, de forma parcial ou total,

mediante pagamento unico e exclusivo do fornecimento executado.
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23.3 - Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato.

23.4 - Ao Municipio fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razoes plausfveis e de interesse
coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e epoca da execugao do
contrato, depois de notificada, do ato, a parte contratada, com antecedencia minima de 30 (trinta)
dias, sem onus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Publico e devidos fins de direito.

24 - DAS OBRIGAC0ES DA CONTRATADA:

24.1 - Executor o fomecimento pactuado, de conformidade com os parametros delineados em
propostas apresentadas e aos rigores previsiveis em normas de regencia.

24.2 - Manter a frente do servigo, pessoa qualificada,para representa-la junto a fiscalizagao.

24.3 - Executor o contrato de acordo com as determinagoes do contratante, atraves do orgao
competente.

24.4 - Proceder a substituigao do pessoal, quando necessario, que por qualquer motivo fique

impossibilitado de realizar os fornecimentos.

24.5 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ou por seu empregado ou preposto, nao excluindo

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo Contratante.

24.6 - Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

oriundos dos fornecimentos, objeto deste Edital.

24.7 - Cientificar ao Municipio do andamento do fomecimento, quando for o caso.

24.8 - Participar o Poder Publico, com a antecedencia necessaria, eventuais diligencias a seu encargo.

24.9 - A contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade

com as obrigagoes por ela assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na

licitagao, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

25 - DAS SANQdES:
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- Na hipotese de inexecugao total ou parcial do fornecimento, o Contratante, garantida a
apresentagao de previa defesa, aplicara a licitante vencedora, sem prejuizo da responsabilizagao
civil e penal cabiveis, as seguintes sangoes:

25.1

25.1.1 - Advertencia.

25.1.2 - Verificando-se o nao cumprimento de exigencias previamente formuladas pela fiscalizagao, ou
de outras quaisquer disposigoes do contrato, atraves de comunicagoes escritas, e sem prejuizo da
rescisao, aplicar a contratada a multa, equivalente a 0,2% (dois decimos por cento) do valor total do
contrato, por dia de atraso, no atendimento da exigencia formulada, apos decorrido o prazo de
entrega.

25.1.2.1 - Se o excesso de prazo, acima referido, ultrapassar 30 (trinta) dias, o orgao licitante podera
optar pela rescisao do contrato,nos termos do item 22.1.

25.1.3 - Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao por um prazo de ate 02 (dois) anos;

25.1.3.1 - Ficara impedido de licitar e de contratar com orgaos desta municipalidade, pelo prazo

acima, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes legais,

garantido o direito 6 ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta cometer um das infragoes previstas no artigo 49 do Decreto Federal 10.024/19.

25.1.4 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao, perante

a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado

ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes apos decorrido o prazo da sangao aplicada com

base no item anterior.

25.1.5 - As sangoes previstas nos subitens "25.1.1", “25.1.3" e "25.1.4" deste item, poderao ser aplicadas

juntamente com a do subitem "25.1.2", facultada a defesa previa da interessada no respectivo

processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.1.6 - As referidas penalidades nao excluem as perdas e danos resultantes.

26 - DOS ILfCITOS PENAIS

26.1. As infragoes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objeto de processo judicial na forma

legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominagoes aplicaveis.
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27- DAS DISPOSIC0ES GERAIS:

27.1 - A autoridade competente para homologar o procedimento licitatorio, podera revoga-lo
somente em razao do interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar a revogagao, e devera anula-lo por ilegalidade, de offcio ou por
provocagao de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

27.1.1. A anulagao do procedimento induz a do contrato ou ARP.

27.1.2. Os licitantes nao terao direito a indenizagao em decorrencia da anulagao do procedimento
licitatdrio, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

27.2 - As normas disciplinadoras desta licitagao serao interpretadas em favor da ampliagao da disputa,

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que nao comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.

27.3-Os casos omissos do presente Pregao serao solucionados pelo Pregoeiro.

27.4. Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagoes e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

27.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao

do certame na data marcada, a sessao sera redesignada para o dia seguinte, no mesmo horario.

27.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do infcio e

incluir-se-a o do vencimento.

27.7. O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento do

licitante, desde que sejam possiveis as aferigoes das suas qualificagoes e as exatas compreensoes da

sua proposta, durante a realizagao da sessao publica de Pregao.

27.8 - Os casos omissos, assim como as duvidas, serao resolvidos com base na Lei Federal n° 10.520/02,

Decreto Federal 10.024/19, Decreto Municipal 057/2013, subsidiariamente a lei federal 8.666/93 e

alteragoes posteriores, bem como de acordo com as demais normas jun'dicas em vigor.

27.9. Nao cabe a BNC qualquer responsabilidade pelas obrigagoes assumidas neste procedimento,

exceto se comprovado prejuizos por mau funcionamento do sistema.
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I
27.10. Em caso de discordancia existente entre as especificagoes deste objeto descritas no sistema e
as especificagoes constantes deste Edital, prevalecerao as ultimas.

Sao Valerio/TO, 03 de fevereiro de 2021.

Bruno Leon :astro Carnelro
regoeiro Municipal
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ANEXOI

DESCRITIVO MATERIAL

PLANILHA UNIFICADA

DESCRICAOITEM UNIDADE QUANTIDADE

1 Agulha p/ barbante N. 03 Unid. 40

Alfinete N°. 01, cores diversas,em poliestireno e arame de ago
niquelado,embalagem: caixa com 50 (cinquenta) unidades,com
dados do fabricante e de identificagao do produto.De boa qualidade.

2 150cx

Alfinete p/ mapa3 Cx. 150
Algoddo branco em bolas4 PCT 120
Apagardor p/ quadra branco ergonomibo5 Unid. 50
Apllque em EVA (patati patata) - produto emborrachado- tamanho
aproximado em 69,00cm x 138,00 cm6 Unid. 340

Apllque em EVA (pica-pau) produto emborrachado Tamanho
aproximado 69,00 x 138,00cm7 Unid. 340

Apllque em EVA (piu piu) - produto emborrachado material EVA, com
altura de 50,00cm8 Unid. 340

Apllque em EVA (turma da Monica) -Produto emborrachado material
EVA, 27,00cm x 50,50cm9 Unid. 340

Apllque em EVA (turma do puff) -produto emborrachado material EVA
- 25,00cm x 16,00cm x 14,00cm10 Unid. 340

Apontador sem deposito: AP 102 lfuro, retangular C/24 Unidades. Utiliza
plastico virgem cores mais vivas (da Faber Catell)1 1 Unid. 140

12 Baloes 7.0 50X 1 Colorido (cores variadas) PCT 350
13 Barbante N° 06 (Kg.) Unid. 350

Bastao de Cola Quente, Tamanho 7,4 mm x 30 cm transparente, de
espessura fina. Adesivo termoplastico elaborado a base de resina
sintetica e ceras especiais indicada para as mais diversas aplicagoes.14 Unid. 280

Bastao de Cola Quente, transparente, 11,2 mmx30cm, de espessura
grossa. Adesivo termoplastico elaborado a base de resina sintetica e
ceras especiais indicada para as mais diversas aplicagoes.15 Unid. 280

Borracha branca, macia, flexivel, aplicagao lapis, que nao borre e nao
danifique papel, N.° 40 (Media) Cx. 40x1.De boa qualidade.16 CX 290

Caderno "capa-dura” grande, com folhas pautadas, etiqueta propria
na capa em cor lisa.Folhas:96. Acabamento:costurado. Materia: 1.
Dimensoes aproximadas: 14,8x2lcm (AxL). rUnha. 1100Unid.17
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Caderno "capa-dura" pequeno, com folhas pautadas, etiqueta propria
na capo em cor lisa. Folhas: 96. Acabamento: costurado.Material.
Dimensoes aproximadas: 20x14x1cm (AxL).De boa qualidade.18 Unid. 1000

Caderno '/« Brochura 48 FLS capa dura - ( 1° linha)19 Unid. 1100
Caderno Bruchura capa dura 96FLS 200X275MM - ( 1° linha)20 Unid. 1000
Caderno de caiigrafia 48FLS Brochura Capa Flexivel - ( 1° linha)21 Unid. 150
Calculadora de mesa 08 digitos. Memoria independente, porcentagem,
raiz quadrada, inversor de sinais, alimentagao:pilha 1xAA - ( 10 linha)22 Unid. 80

Caneta esferografica (P. Fina), na cor azul, corpo hexangular em
material plastico transparente, com oriticio lateral anti-asfixiante.
Tampa ventilada. Ponta media de cobre de 1.0 mm com esfera de
tungstenio. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a
marca do fabricante e de boa qualidade. Caixa com 100x1 - ( 1° linha)

23 Cx. 80

Caneta esferografica (P. fina), na cor preta, corpo hexangular em
material plastico transparente, com oriticio lateral anti-asfixiante.
Tampa ventilada. Ponta media de cobre de 1.0 mm com esfera de
tungstenio. Comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a
marca do fabricante. De boa qualidade.Caixa com 100x1 - ( la linha)

24 Cx. 80

Caneta hidrografica color 850 , caixa com 12 unidades.Ponta grossa
4,0mm.Tampa asfixiante. Cores vivas.25 120Cx..
Caneta p/ retroprojetor :Core$ variadas,Ponta poliacetal 2.0mm (ponta
media)
Tinta a base de alcool
Espessura de escrita: papel 0.1mm
Tinta resistente a agua

26 Unid. 40

Cartoilna cores variadas Gramatura: 150 g. Tamanho: 50 X 66,de boa
qualidade. Unid. 85027

Cartoilna cores variadas no formato: 500MMX660MM 850Unid.28
Clips nlquelado, tamanho 2/0, material metal, tratamento anti-ferrugem,
Cx. c/100 unidades (Pequeno) de boa qualidade. 500Cx.29

Clips nlquelado, tamanho 3/0, material metal, tratamento anti-ferrugem,
Cx.. c/100 unidades.De boa qualidade. 500Cx.30

Clips niquelado. tamanho 5/0, material metal, tratamento anti-ferrugem,
Cx.. c/100 unidades. De boa qualidade. 500Cx.31

660Unid.32 Cola branca 1000 ml, uso escolar nao toxica

Unid. 660Cola branca, nao toxica 90GR33

Unid. 650Cola gliter 23g. cores variadas34

650Cola glitter azul, cl 06 Unid.de 23gr Cx.35
Cx. 65036 Cola glitter dourado, c/ 06 Unid.de 23gr

650Cx.Cola glitter prateado, c/ 06 Unid.de 23gr37
650Cx.Cola glitter verde, c/ 06 Unid.de 23gr38
650Cx.Cola glitter vermelho, c/ 06 Unid.de 23gr39

Unid. 650Cola p/ EVA 75 g. adesivo de contato40
650Cx.Cola p/ isopor 90 g, Cx. c/ 1x12 atoxica, soluvel em agua, secagem41
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Cola para EVA e Isopor 90g 17390 - Acrilex - 023869 C/ 2x12 de boa
qualidade
Corda de nylon de 30 mm de espessura (consistente em monofilamento
torcido de polietileno de alta densidade HDPE)

42 Cx/12 650

43 Mt. 700

Corretlvo liquldo, branco, base agua, secagem rapida. Embalagem c/
12 unidades, frasco com 18 ml, com dados de identificagao do produto,
marca do fabricante e data de validade, de boa qualidade.44 CX 100

45 Durex fino: Fita durex 3mt - polipropileno 12x30m Unid. 290
E.V.A.-(espuma vinilica acet'nada colorido lavavel atoxico anatomico)
medidas: 600x400x2mm cores variadas.46 Unid. 800

47 Elastico 100MTS RL 300
48 Envelope Amarelo 33x24 cm Unid. 1150
49 Envelope Branco 15 cm Unid. 1150
50 Envelope Branco 28,19 cm Unid. 1150

51 Envelope Branco 35x26 cm Unid. 1150

Envelope material papel off-set, gramatura 75g/m2 tamanho
24cmx34cm, Ouro, de boa qualidade.52 Unid. 1150

Envelope material papel off-set, gramatura 75g/m2, tamanho a 5
200x280mm, Ouro (Medio) de boa qualidade.53 Unid. 1150

180Estilete: de plastico de 15 cm com lamina de boa qualidade Unid.54

Unid. 20055 Feltro amarelo: 1,40mts
200Unid.Feltro azul claro: 1,40mts56

Unid. 200Feltro azul escuro: 1,40mts57
200Unid.Feltro branco: l,40mts58

Unid. 200Feltro Was: 1,40mts59
200Unid.Feltro marron: 1,40mts60
200Unid.Feltro preto: l,40mts61
200Unid.Feltrorosa: l,40mts62
200Unid.Feltro roxo: 1,40mts63

Unid. 200Feltro verde: 1,40mts64

200Unid.Feltro vermelho: Largura 1,40 mts65

600Unid.Ftta adesiva larga 48mm66
350Unid.Fita decorativa 10 M x 1,5 CM67

Unid. 350Fita decorativa 10 M x 3,0 CM68

350RLFita decorativa 19X50MT (FITILHOS)69
Unid. 350Fita dupla face 90 cm por 11mm - estreita -branca.70

350Unid.Fttllho cores variadas71
100PCTFolha c/ paulta, tamanho A472
150Cx.Giz de cera 12X 1 gizao jumbo e resistente73
80UnidGrampeador 9gRANDE lOOfls)74
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Grampeador metalico, capacidade minima para grampear 25 folhas de
papel 75 g/m2, dimensoes minimas 200 x 60 x 50 mm, fabricado em
chapa de ago Norma SAE 1010/20, com 1,0mm. de espessura
fosfatizada e pintura eletrosfatica, nas cores compativeis com
mobiliario de escritorio, base para fechamento do grampo com duas
posigoes (aberto ou fechado),em ago Norma SAE 1010/20,com
acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa
de ago Norma SAE 1010/20, oxidagao preta, faca ago Norma SAE
1065/70, temperada e resistente, mola, ago mola pre temperada e
resistente. Capacidade de cargo minima 01 (um) pente de 200
grampos 26/6.1° Linha.

75 Unid. 40

76 Grampo p/ grampeador 26/6, niquelado, Cx.c/ 5.000 und. 1°Linha.
Lapis de cor grande Cx. 12x1 - (descrigao:Caixa contendo 12 unidades
em cores diferentes, de lapis de cor com formato cilindrico ou
sextavado, de
madeira mole de reflorestamento, isenta de nos, apresentando colagem
perfeita das metades e rigida
fixagao do grafite. Devera ser recoberto com tinta atoxica. A barra
interna do grafite devera possuir
constituigao uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa
pigmentagao, ser macia,com alto poder de
cobertura e ser atoxica.Sao obrigatorias as cores:preto,amarelo,
vermelho, dois tons de azul, dois tons
de verde e marram.Cada lapis deve trazer a marca do fabricante
gravada em seu corpo.
Caracteristicas:
•comprimento minimo: 170 mm
•diametro: minimo 6 mm / maximo 7,8 mm
•didmetro da mina 2 mm
Embalagem personalizada de papel cartao duplex (250g/m2) com
janela, impressao offset 4x0. Dimensoes
da faca de acordo com padroes do fabricante.
Nas embalagens deverao constar tambem as seguintes informagoes:
Parte frontal
- "Contem 12 unidades” (altura minima dos caracteres 3,0mm)
Verso
- Produto atoxico
- Composigao
- Nome do fornecedor
- Nome do fabricante
- NBR: 15236:2009
- NBR: 15795:2010
- Selo do INMETRO

Cx. 280

210Cx.77

Lapis preto 144X1 grafite N° 2 Ponta Max resistente (escrita macia) -
Descrigao: Lapis grafite de formato cilindrico, apontado, confeccionado
com madeira mole de reflorestamento, isenta
de nos, apresentando colagem perfeita das metades e rigida fixagao
do grafite, de maneira a nao permitir
seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Devera ser
recoberto com tinta preta atoxica. A barra
interna do gratite devera ter dureza HB, possuir constituigao uniforme, ser
isenta de impurezas, e ser
atbxica.
Caracteristicas:
•diametro minimo:6,5 mm •comprimento minimo:170 mm
•didmetro do grafite: 2 mm
• dureza: n.° 02 HB

180Cx.78

140Unid.Livro de Ponto: Livra ponto 04 assinaturas 100 fls79
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llvroj ATA: Livro ata com margem, preto, 200fls, 205x305mm80

Unid. 110Llvros ATA: Livro ata sem margem. preto, 200fls, 205x305mm81
Unid. 115Marca texto-Pincel marca texto lumi-color 200SL - (descrigao:marcatexto; florescente, boa resistencia a luz, ponta chanfrada macia; cor:amarelo.Marca referencial:Pilot ou similar da mesma qualidade ou dequalidade superior.82
Unid. 300

Massa Biscuit - Pacote c/ 1KG - (Caracteristicas- Economica.
- Possui textura macia.
- Retragao minima (diminuigao).
- As cores prontas facilitam a produgao em serie.- Pode ser misturada a Massa Pronto Natural para atenuar as cores ouate mesmo conseguir maior rendimento.
- Menor tempo.
- Maior uniformidade nos seus trabalhos.- Levemente aromatizada.- Atoxica.
- Nao racha e nao mofa

83
Unid. 150

Massa de modelar - 180g 12 cores, base amido - (nao toxica) -(descrigao:massa de modelar amido c/ glitter estro c/ 12 corres Pet.c/04 unidades / identico a Faber - Castell ou em qualidade superior)
84

Unid. 250

85 Palitos de churrasco: Pet com 100 unidades Unid. 1050
Palitos de Picol6: Pet c/ 100 unidades86 Unid. 920

87
450

Papel Camurga amarelo: 40x60, pet com 25 und Pet.

450
88 Papel Camurga azul: 40x60,pet com 25 und Pet.

Pet. 450
89 Papel Camurga branco: 40x60, pet com 25 und

Pet. 450
90 Papel Camurga verde: 40x60, pet com 25 und

450Pet.91 Papel Camurga vermelho: 40x60, pet com 25 und

450
Papel cartao amarelo: 48x65cm,240gr, pet com 10 fls Pet.92

450Pet.Papel cartao azul 48x65cm,240gr, pet com 10 fls93

450Pet.Papel cartao verde: 48x65cm,240gr, pet com 10 fls94

450Pet.Papel cartao vermelho: 48x65cm,240gr, pet com 10 fls95

450Unid.Papel celofane 080X080 cm. Cores variadas96

450Unid.Papel collor sete 50X66CM97
Papel crepom (cores variadas). Tamanho: 0,48 X 2,00 Mt de boa
qualidade 450Unid.98

Unid. 450
99 Papel laminado 09X0,55CM

Papel linho (casca de ovo), na cor nevoa ou similar, gramatura do papel180g/m2, embalagem com 50 folhas no formato A4. 1° Linha. 450Unid.100

Unid. 450
101 Papel micro ondulado

450FLPapel ovo de pascoa. (grande) 56CMX66CM102

450Unid.Papel pardo 48X60 Cm. Cores variadas103

Papel pardo, tamanho: 66 X 80 cm. Peso: 80 g. Cor: kraft. Rolo 200metros. De boa qualidade. Unid. 450
104

450Unid.Papel seda 40X60 Cm. Cores variadas105
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Papel sulfite - (descrigao: Papel sulfite de papelaria gramatura 75 g/m2,
formato A4,
medindo (210 x 297 mm), alvura minima de 90%, conforme
Norma ISSO, opacidade minima de 87%, umidade entre 3,5%
(+/-1,0), conforme Norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino cor
branco, embalagem revestida em BOPP, com certificado
ambiental FSC ou CERFLOR. (Cx. c/ 10 resmas de 500 folhas x 1)

106 Cx. 450

Papel Vegetal - (210 X 297 mm) - Tipo:Papel Vegetal - Gramatura:180g -
Tamanho: A4 - Quantidade: 100 folhas107 Resma 450

108 Papel Celofane, tamanho: 90 x 100 - Cor: varidadas Unid. 450

Pasta em L A4, materia prima: polipropileno 0,18mm, formato: 220 x
330mm de boa qualidade.109 Unid. 380

Pasta A/Z lombo largo, revestida externamente em polipropileno com
carbono e internamente com cartao.Mecanismo de alta precisao.
Cantoneiras inferiores de protegao. Etiqueta dupla face e porta etiqueta
transparente no lombo, etiqueta dupla face na lombada e porta.
Etiquetas transparentes no lombo. Cor: preta. Tamanho: Oficio. Medidas:
34,5 x 28,5 x 5,3 cm.De boa qualidade. Cx. com 32 Unid.

110 Cx. 660

Pasta elastica 55 mm. transparente1 1 1 Unid. 650
Pasta p/ diarios, transparente c/ canaleta lateral112 Unid. 650
Pasta plastica c/, elastico, 1° Linha. Unid. 650113
Pasta processo p/ aluno Unid. 650114
Pasta suspensa marmorizada, com ponta em nylon e visor, med. Aprox.
360mm x 240mm (completa).De boa qualidade. Unid. 650115

Pen drive, interface USB 2.0, capacidade de armazenamento minima de
4 (auatrol GB. SISTEMAS OPERACIONAIS - (O Pen drive devera ser
compativel com os seguintes sistemas operacionais:
•Sistema Operacional Microsoft® Windows XP® Professional;
•Sistema Operacional Microsoft® Windows 7® Professional;
•Sistema Operacional Linux (Kernel 2.4 ou versoes superiores estaveis
reconhecidas pelos
responsaveis pela distribuigao). Garantia minima de 6 (seis) meses.

160Unid.116

Pen drive, interface USB 2.0, capacidade de armazenamento minima de
8 foltol GB. SISTEMAS OPERACIONAIS - (O Pen drive devera ser
compativel com os seguintes sistemas operacionais:
•Sistema Operacional Microsoft® Windows XP® Professional;
•Sistema Operacional Microsoft® Windows 7® Professional;
•Sistema Operacional Linux (Kernel 2.4 ou versoes superiores estaveis
reconhecidas pelos
responsaveis pela distribuigao). Garantia minima de 6 (seis) meses.

110Unid.117

Pen drive, interface USB 2.0. capacidade de armazenamento minima de
12 fdozel GB. SISTEMAS OPERACIONAIS - (O Pen drive devera ser
compativel com os seguintes sistemas operacionais:
•Sistema Operacional Microsoft® Windows XP® Professional;
•Sistema Operacional Microsoft® Windows 7® Professional;
•Sistema Operacional Linux (Kernel 2.4 ou versoes superiores estaveis
reconhecidas pelos
responsaveis pela distribuigao). Garantia minima de 6 (seis) meses.

110Unid.118

Percevejo Dourado - Caixa com 100 unidades 200Cx.119
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Perturador-02 furos, deposito p/ confeti - (Caracteristicas:
Dimensoes: 115 x I65 x I80mm
Aberturas: 10mm
Capacidade de perfuragao: 60 folhas
Distancia entre furos:80mm
Distancia de margem: 8mm
Peso: l,9kg
Base e cabo: Ferro fundido
Base:Plastico reciclavel
Pinos: Ago trefilado, temperado e zincado
Separadores: Transparentes
Cor: Cinza claro
Codigo de barras: 7898350671017
Classificagao fiscal: 8472.90.40

120 Unid. 35

Pincel afomico, tipo marcador permanente, ponta porosa, na cor
azul, gravado no corpo a marca do fabricante e prazo de validade,
comprimento de 12 cm. com variagao de +/-10 por cento, (de boa
qualidade).

121 Cx. 270

Pincel atdmico, tipo marcador permanente, ponta porosa, na cor
preto, gravado no corpo a marca do fabricante e prazo de validade,
comprimento de 12 cm,com variagao de +/-10 por cento, (de boa
qualidade).

122 Cx. 270

Pincel atdmico, tipo marcador permanente, ponta porosa, na cor
vermelha, gravado no corpo a marca do fabricante e prazo de
validade, comprimento de 12 cm, com variagao de +/-10 por cento. Cx.
12x 1, d(de boa qualidade).

123 Cx. 270

Pincel Chanfrado n°002, cabo: longo, longo - cor amarelo, composigao:
cerda - cor branca, filamento: cerda branca, formato chanfrado.

270Unid.124

Pincel Chanfrado n°004, cabo: longo, longo - cor amarelo, composigao:
cerda - cor branca, filamento:cerda branca, formato: chanfrado, ideal
para: cobertura de area, contornos, detalhes, indicagao de tintas: 6leo
e acrilica, tecnica:oleo e acrilica, tela
Virola: aluminio. 270Unid.125

Pincel Chanfrado n°006 cabo: longo, longo - cor amarelo. composigao:
cerda - cor branca, filamento: cerda branca, formato: chanfrado, ideal
para: cobertura de area, contornos, detalhes, indicagao de tintas: oleo
e acrilica, tecnica:6leo e acrilica, tela
Virola: aluminio. 270Unid.126

Pincel Chanfrado n°008 cabo: longo, longo - cor amarelo, composigao:
cerda - cor branca, filamento:cerda branca, formato: chanfrado, ideal
para: cobertura de area, contornos, detalhes, indicagao de tintas: oleo
e acrilica, tecnica: oleo e acrilica, tela
Virola:aluminio. 270Unid.127

Pincel Chanfrado n°010 cabo: longo, longo - cor amarelo, composigao:
cerda - cor branca, filamento: cerda branca, formato: chanfrado, ideal
para: cobertura de area, contornos, detalhes, indicagao de tintas: oleo
e acrilica, tecnica: oleo e acrilica, tela
Virola: aluminio.

250Unid.128
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Pincel Chanfrado n°012 cabo: longo, longo - cor amarelo, composigdo:
cerda - cor branca, filamento: cerda branca, formato: chanfrado, ideal
para: cobertura de area, contornos, detalhes, indicagao de tintas: oleo
e acn'lica, tecnica:oleo e acrilica, tela
Virola: aluminio.129 Unid. 250

Pincel Chanfrado n°014 cabo: longo, longo - cor amarelo, composigao:
cerda - cor branca, filamento: cerda branca, formato: chanfrado, ideal
para:cobertura de drea, contornos, detalhes, indicagao de tintas:oleo
e acrilica, tecnica: oleo e acrilica, tela
Virola: aluminio.130 Unid. 250

Pincel Chanfrado n°016 cabo: longo, longo - cor amarelo, composigao:
cerda - cor branca, filamento: cerda branca, formato: chanfrado, ideal
para:cobertura de drea, contornos, detalhes, indicagao de tintas:oleo
e acrilica, tecnica:oleo e acrilica, tela
Virola: aluminio.

131 Unid. 250

132 Pincel p/ quadro branco (preto) secagem rapida Unid. 300
133 Pincel p/ quadro branco (vermelho) secagem rapida Unid. 300

134 Pincel p/ quadro branco (azul) secagem rapida Unid. 300
Pistola p/cola quente grande e pequena Bivolt (110x220 volts). Aplicador
p/ cola quente de resina plastica. Gatilho anatomico.De boa
qualidade.

135 Unid. 55

Placa de Isopor 10 mm 1 MT X 50 CM Unid. 450136

137 Placa de Isopor 20 mm 1 MT X 50 CM Unid. 450

138 Placa de Isopor c/ espessura de 30, 40 e 50mm 1x1,5 Unid. 450

Plastico colante, transparente 25 MT X 45,0 CM 60139 RL

Pldstlco transparente 0,45 largura 25 MT 60140 MT

Pldstlco p/ mesa 1,40 M - (estampada e encerado) 350MT141

Unid. 140Prancheta - (material acrilico)142
Quebra cabega em MDF com no Maximo 90 pegas de desenhos
variados. Unid. 140143

Unid. 320Regua material plastico incolor, graduada em 30cm144

180Unid.Rolo de elasteque 10MTTEX 255,2 42% POLIESTER145

Tesoura grande de Uso Geral. Laminas em ago inox. Cabos de
polipropileno. Altura: 1,80 Cm. Largura: 10,00 Cm.Profundidade: 27,50
Cm. Peso: 67,00 Gramas de boa qualidade.

150Unid.146

190Unid.Tesoura - (peq.) s/ ponta147

Tlnta acrllex p/ tecido 37 ML (cores variadas) Unid. 150148
Unid. 1150149 Tinta guache 250 ml (cores varidas) nao toxica

Tinta guache de 250 ml cores variadas. Atoxica; soluvel em agua.Cx..
6x1.De boa qualidade. 220Cx..150

300Unid.Refil para marcador de quadro branco 5,5 ml vermelho151
300Unid.Refil para marcador de quadro branco 5,5 ml azul152
300Unid.Refil para marcador de quadro branco 5,5 ml preto153
300Cx.Tinta p/ marcador de quadro branco 6 X 20 ML AZUL154
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155 Tinta p/ marcador de quadro branco 6 X 20 ML VERMELHO Cx. 300

TNT 140 largura - (cores variadas)156 Mt. 750
157 ALFINETE EXTRA FINO N. 029 CX 130
158 ALMOFADA PARA CARIMBO n° 03 UN 50
159 BLOCO ADESIVO P/LEMBRETES 38X51MM 100FL UN 180
160 CAIXA ARQUIVO PLASTICO 25X35X13CM UN 530
161 CARBONO 1 FACE A4 21.0X29,7CM 100X 1 CX 35
162 CARBONO 2 FACE A4 21.0X29,7CM 100X 1 CX 35
163 CLIPS 6/0 50X1 ZINCADO CX 240
164 CLIPS N° 01 100X 1 ZINCADO UN 240
165 CLIPS N° 02 100X1 ZINCADO 240UN

166 ELASTICO P/ PAPEIS 210 mm LARG. 1,5 X 10 MM PCT 180

167 ETIQUETA 03 CARREIRA 106X74 6000X1 CX 157

168 ETIQUETA 6184 101,6X84,7MM 6X1 USO PROTOCOLO CX 157

169 EXTRATOR DE GRAMPO SIMPLES UN 80

170 EXTRATOR DE GRAMPOS 508B TIPO PEGADOR 40UN

GRAMPEADOR MODELO DE MESA USO PROFISSIONAL COM BASE MINIMA
DE 20 CM CABO CONFECCIONADO COM BASE DE METAL ESMALTADO
NA COR PRETA COM FORRO NA BASE EM PLASTICO REMOVIVEL, POSTE
METALICO DE IMPULSAO DOS GRAMPOS EM AQO INOXIDAVEL USO
GRAMPO 26/6 CAPACIDADE ATE 105 GRAMPOS GRAMPEA
APROXIMADAMENTE 25FLS

20171 UN

85PCTGRAMPO PLASTICO PARA PASTA C/100172

HD PORTATIL NO MINIMO 500 GB Interface: USB 3.0 e 2.0
- Taxa de transference: ate 4,8 Gb/s, Buffer: 32 MB, Alimentagao direto
da porta USB, Conexao Plug & Play, Compatibilidade Windows, Mac

8UN173

LIGA AMARELA DE BORRACHA ELASTICA DE MATERIAL RESISTENTE COM
100 GRAMAS

150PCT174

MOUSE P/COMPUTADOR (USB OU PS2) CABO RETRARIL - (Tipo optico,
resolugao de no minimo 400 dpi, o tipo de conexao devera ser PS/2,
possuir 2 botoes para selegao (click) e um ( 1 ) botao de rolagem "scroll",
mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padroes de
cores do gabinete;

145UN175

PAPEL A-4 500 FLS FOLHAS COLORIDAS (VERDE, AMARELO, SALMAO,
ROSA E AZUL) - (Descrigao brancura e qualidade em 75 g/m2. Ideal para
uso em copiadoras, fax de folhas soltas, impressoras laser e jato de
tinta.Formato A4 (210 X 297mm) Aplicagoes Ideal para impressao de
relatorios, projetos, trabalhos escolares, informativos, extratos e boletos
bancarios, contas de telefone, agua e luz, desenhos. pinturas, colagens,
dobraduras, escritas.Quantidade 500 fls por pacote

440CX176

OBS: O quantitative unificado no ato da contratacoo sera subdividido na forma da planilha de

cada orqao:
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ANEXO II
TERMO DE REFERENDA

OBJETO

Registro de pregos para eventual, futura e parcelada aquisigao de material expediente e
pedagogico, para manutengao das atividades do municipio de Sao Valerio, compreendendo
prefeitura e fundos municipals, durante 12 meses.

1 - INTRODUCAO

1.1 - 0 presente Termo de Referenda tern por escopo descrever os produtos, especificagoes tecnicas,
quantitativos e demais condigoes gerais de atendimento, a fim de permitir Aquisigao de material de
expediente e pedagogico, pela modalidade de licitagao PREGAO na forma ELETRdNICA.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1. A solicitagao se justifica para atender as secretarias no uso do material, para desenvolver os
trabalhos, agoes e projetos, durante 12 meses.

3 - ESPECIFICACdES

3.1. As especificagoes tecnicas aqui indicadas sao exigencias minimas para os itens ofertados e sao de

atendimento obrigatorio.

4 - DA DESCRIQAO, QUANTITATIVO, UNIDADE E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

4.1 - Os materiais a serem adquiridos de forma futura/parcelada, dentre a necessidade apresentada

restando o quantitative meramente estimado, sem obrigagao de aquisigao da sua totalidade, tern

suas especificagoes, unidades, quantidades maximas e valores estimados no escopo da planilha

ANEXO I.

4.2 - Os criterios de aceitagao dos produtos obedecerao no minimo as seguintes exigencias:

a) caso os produtos cotados sejam desconhecidos da contratante, eles serao avaliados pela equipe

de apoio quanto a qualidade e rendimento, devendo ser iguais ou superiores aos que sejam

considerados de renome no mercado nacional.
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b) para os itens controlados com data de validade, apresentar mercadorias recem fabricadas, com
vida util de no minimo 50%, caso estejam com vida util menor, apresentar carta compromisso
realizando a troca das mercadorias com validade a veneer.

c) As propostas deverao conter indicagao do fabricante do material proposto.

4.3 - O pregoeiro analisara o objeto e o prego ofertado e avaliara a conformidade das propostas com
os requisitos estabelecidos neste edital. Caso constate irregularidade, promovera a exclusao da
proposta. Uma vez executado este procedimento, o pregoeiro fara a divulgagao das propostas
aceitas, devendo ser:

a) descrigao detalhada do material cotados, com mengao expressa do FABRICANTE/MARCA
atendidas as especificagoes contidas no Edital e seus anexos, e demais caracteristicas necessarias a
sua identificagao, a fim de permitir que, no recebimento, a Administragao possa aferir a necessaria e
perfeita compatibilidade entre o que foi descrito e o efetivamente fornecido.

b) obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos quanto as especificagoes, sendo
desclassificada a proposta que contemplar mais de uma alternativa de cotagao, contiver prego

condicionado a prazo de entrega dos produtos, descontos ou vantagens de qualquer natureza nao
previstos neste instrumento convocatdrio, inclusive prego ou vantagem baseados em propostas dos

concorrentes ou que sejam considerados incompativeis com a realidade de mercado. No prego

proposto deverao estar inclusas todas as despesas para seu fornecimento, como: transportes,

carregadores, tributos etc.

5 - LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1. A Contratada devera entregar a mercadoria, apos autorizagao por escrito do orgao solicitante,

em ate 07 (sete) dias dq solicitagao. O local de entrega devera ser na sede deste Municipio, no

Almoxarifado Central localizado na Avenida Minas Gerais em horario de expediente, de segunda a

sexta feira.

5.2. Transporter os materiais em embalagens adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das

embalagens e pelos danos resultantes de imperfeigoes das mesmas.
a) Para o transpose dos materiais que dependem de controle especial de temperatura, deverao ser

seguidas as normas vigentes estabelecidas, para manter a conservagao dos produtos entregues, de

forma a nao alterar sua estabilidade e eficacia.

6 - RECEBIMENTO DO MATERIAL
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6.1. O recebimento do material sera feito no Almoxarifado ou por pessoa designada para este fim e
obedecera ao seguinte trdmite:

a- O fornecedor dirigir-se-a ao local de entrega, munido da Nota Fiscal.

b- O responsavel de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor, recebera o material
para verificagao de especificagoes, quantidades, pregos, prazos e outros pertinentes.

6.2. Encontrando irregularidades fixara o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao fornecedor, para
corregao.

a- Em caso de irregularidade nao sanada pelo fornecedor, a Comissao reduzira a termo os fatos
ocorridos e encaminhara ao orgao competente, para aplicagao de penalidade.

6.3. Em nenhuma hipotese sera admitido o recebimento diverso do objeto comprado ou com qualquer
diferenga das exigencias e propostas contidas na licitagao.

6.4. Os materiais somente serao recebidos se acompanhados do documento fiscal pertinente, emitido
nos valores e descrigoes indicados na Nota de Empenho.

6.5.O recebedor rejeitara o fornecimento que estiver em desacordo com o Termo de Fomecimento.

6.6. Ainda que recebido em carater definitivo, subsisted, na forma da lei, a responsabilidade da

Contratada, pela qualidade,perfeigao e especificagao dos materiais fornecidos.

6.7. O material, mesmo depois de aceito, fica sujeito a substituigao, desde que comprovada a pre-
existencia de defeitos, ma fe por parte da Contratada, condigoes inadequadas de transpose, bem

como alteragoes da estabilidade dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do

produto.

7 - CONDigOES DE FORNECIMENTO

7.1. Fomecer os materiais sempre dentro de seu prazo de validade com vida util superior a 50%

(cinquenta por cento).

7.2. Os materiais, objeto desta licitagao, deverao estar disponiveis para inicio do fornecimento a partir

da data de assinatura do contrato.
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7.3. Substituir imediatamente os materiais que nao estiverem em condigoes de uso, vencidos ou
deteriorados, sem qualquer onus para o orgao publico.

7.4. Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os tributos, taxas e
licengas municipals, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,

sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas.

7.5. Acatar e facilitar a agao da fiscalizagao do Municipio, cumprindo as exigencias da mesma.

7.6. Aceitar os metodos e processos de acompanhamento, verificagao e controle adotados pelo
gerenciamento.

7.7. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, de seu estabelecimento ate o local determinado
pelo Municipio, bem como pelo seu descarregamento.

7.8. Ressarcir todas as multas, indenizagoes ou despesas impostas ao Municipio por autoridade
competente, em decorrencia do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento aplicavel a

especie, por parte da Contratada.

7.9. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigagdes
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuigoes ou
emolumentos federais, estaduais e municipals, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta

licitagao, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo orgao licitante.

7.10. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier causar ao Municipio ou a

terceiros.

7.11.Manter rigoroso controle de qualidade sobre os materiais fornecidos e, no caso de constatagao

de culpa, a CONTRATADA respondera civilmente por perdas e danos junto ao orgao licitante ou

terceiros prejudicados, sem prejuizo das sangoes criminais pertinentes.
7.12. Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com o preconizado neste
procedimento, inclusive em caso de atraso de pagamento conforme disposto na lei n. 8.666/93,

acatando sugestoes, normas e orientagoes que possibilitem maior qualidade ao contrato.

7.13. Substituir, imediatamente, os produtos, quando exigidos pela Agenda Nacional de Vigilancia

Sanitaria do Ministerio da Saude, sem onus para o Municipio.

7.14. Comunicar ao orgao licitante a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os

esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida corregao;
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7.15.Nao transferir a outrem, o objeto da presente licitagao.

7.16. Manter, durante a vigencia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

8- PRAZOS

8.1. A ata de registro de pregos tera a vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

8.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-a o dia do inicio, incluir-se-a o do
vencimento e serao considerados dias consecutivos.

8.3. Nao serao computados no prazo de execugao, os atrasos e paralisagoes decorrentes de caso
fortuito ou de forga maior, conforme definido em lei, desde que aprovados pela fiscalizagao bem

como os decorrentes de convenience entre as partes.

9 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

9.1. 60 (sessenta) dias.

10 - PRAZO DE PAGAMENTO

10.1 - O pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias apos entrega do material, cuja Nota Fiscal

devera acompanhar o material, constando, o necessario "de acordo" dos titulares dos Departamentos

requisitantes, condicionado a apresentagao da liquidagao da despesa e apresentagao da

documentagao fiscal. Em caso previamente justificado o fornecimento nao podera ser suspenso ate o

90° dias de atraso, neste caso, o debito sera corrigido pelo INPC a partir do 30° dia.

11 - DOTAgAO ORCAMENTARIA

Atesto que ha Dotagao Orgamentaria para cobertura das despesas ora pretendidas. Em caso de

necessidade de suplementagao para cobertura das despesas oriundas desta contratagao, fica a

cargo do Setor de Contabilidade classificar a Dotagao Orgamentaria para anulagao.
As despesas oriundas desta aquisigao correrao a conta do elemento de despesa e das fontes de

recursos a seguir:
*04.122.0403.2.003 - Manutengao do Gabinete do Prefeito- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
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*04.122.0404.2006- Manutengao das atividades ADM em geral. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00
Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.

‘04.121.2347.2002- Manutengao da Secretaria de Planejamento- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00
Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*04.123.0408.2.008 - Manutengao da Secretaria de FINANC^AS- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00
Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*15.452.1529.2.061- Manutengao da Secretaria de Viagao e obras Publicas- Elementos de Despesas
3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*20.605.2038.2.068- Manutengao da Secretaria de Agricultura- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00
Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*27.812.2344.2.077- Manutengao da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer- Elementos de Despesas
3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.

*18.541.2348.2.065- Manutengao da Secretaria de Meio Ambiente- Elementos de Despesas *3.3.90.30.00
Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*04.124.2346.2.010- Manutengao da Secretaria de Controle Interno- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*13.391.2345.2.057- Manutengao da Secretaria de Cultura- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material

de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.

*10.301.1017.2.024- Manutengao da Secretaria de Saude- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material

de Consumo.Fonte de Recursos 40- 401-104.
‘10.301.1017.2.027- Manutengao do PAC'S. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
Fonte de Recursos- 40 ASPS
*10.301.1017.2.029- Manutengao saude Bucal- Elementos de Despesas *3.3.90.30.00 Material de

Consumo. Fonte de Recursos 401 Bloco de custeio.
*10.301.1017.2.032- Manutengao da Secretaria Municipal de Saude, Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos- 40 ASPS E 401- Bloco de Custeio

*10.302.1018.2.036- Manutengao do Pronto Atendimento- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material

de Consumo.Fonte de Recursos- 40 ASPS E 401- Bloco de Custeio.
*10.305.1018.2038- Epidemiologica e Controle de doengas. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material

de Consumo. Fonte de Recursos- 40 ASPS E 401- Bloco de Custeio.

*08.122.0810.2.015-Manutenao da Gestao do SUAS. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material de

Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprio e 700 FNAS.
*08.244.2342.2.022- Gestao do Cadunico e do Programa bolsa Familia- Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios e 700 FNAS

*08.244.2342.2.023- Servigo de Protegao Social Basica. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material de

Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios e 700 FNAS

08.244.2342.2.079- Programa Primeira Infancia do SUAS- crianga feliz- Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios e 700 FNAS
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12.122.0404.2040- Manutengao das Atividades da Adm Educagao.

12 - OBRIGAQOES DO CONTRATADO

12.1. O contratado se obriga a fornecer os produtos de acordo com as especificagdes constantes de
sua proposta, obedecendo, rigorosamente, no prazo de entrega, estao de conformidade com a
minuta do presente Edital.

13 - OBRIGAC0ES DA CONTRATANTE

13.1. Receber os produtos fornecidos pelo Contratado devendo efetuar o correspondente pagamento

no prazo estabelecido, estao de conformidade com a minuta do presente Edital.

14 - SANCdES
14.1. Havendo inadimplemento contratual, o contratado estara sujeito as penalidades previstas no

edital do pregao.

Sao Valerio/TO, 03 de fevereiro de 2021.

/
eonarao de Castro Carneiro
Pregoeiro Municipal

Brunt
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DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO

, com enderego na***"***, inscrita no CNPJ
e portador do RG

da Lei n.° 10.520/2002 DECLARA sob as penas da lei pleno atendimento aos requisitos de habilitagao para
o pregao eletronico n° 003/2021, cujo objeto e " Registro de pregos para eventual, futura e parcelada
aquisigao de material de expediente e pedagogico, para manutengao das atividades do municipio de

Sao Valerio, compreendendo prefeitura e fundos municipais, durante 12 meses..".

Nome da empresa ****«* *<

********, representante legal

, tipo de sociedade
, inscrito no CPF******** ***** *****, nos termos do art. 4°, VII,

Local, ** de de 2021.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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m<&

W. g - Prefeitura Municipal deĈ Sao Valerio
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DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MPE

Nome da empresa

********, representante legal ********, inscrito no CPF ***** e portador do RG *****, DECLARA sob as penas

da lei que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3° da
LC 123/06, estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidos por nao se enquadrar

em nenhum das vedagoes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da LC 123/06.

**********, tipo de sociedade inscrita no CNPJ*********, com enderego na

Local, ** de ****** de 2021.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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DECLARACAO DE QUE NAO EMRPEGA MENOR

Nome da empresa
, representante legal

**********, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

, inscrita no CNPJ
, DECLARA sob as penas

da lei que nao utiliza ou beneficiou, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos ultimos 05

*********, com enderego na

e portador do RG
********

******** ******** ***** *****

(cinco) anos pela utilizagao de mao de obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as
normas gerais de protegao ao trabalhador adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou
anterior por infragao a normas de seguranga e saude do trabalhador menor de idade, (em
conformidade com o estabelecido no inciso V do art. 27 , da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n°
9.854/99 e Decreto Federal n° 4.358/2002).

Local, ** de ****** de 2021.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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DECLARACA6 DE INEXISTiNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR

Nome da empresa
, representante legal

********** , inscrita no CNPJ, tipo de sociedade
, inscrito no CPF ***** e portador do RG *****, DECLARA sob as penas

da lei assegurando a inexistencia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragao

*****************, com enderego na

******** ********

Local, ** de ****** de 2021.

NOME DA EMPRESA
Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VfNCULO COM MUNICfPIO

Nome da empresa
, representante legal

da lei assegurando a inexistencia de vinculo com municipio de Sao Valerio, bem como nao possui em
seu quadro societario, socio que seja servidor publico ou empregado de empresa publica, nas esferas
federal, estadual e/ou municipal.

**********, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

, inscrita no CNPJ
, DECLARA sob as penas

*****************, com enderego na
e portador do RG******** ******** ***** *****

Local, ** de ****** de 2021.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
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1
DECLARACAO DO CNAE

Nome da empresa
, representante legal

fins de direito que o CNAE N°

, inscrita no CNPJ
, DECLARA para devidos

que
representa a atividade de maior receita da empresa para verificagao do enquadramento ao
beneficio do regime de desoneragao conforme a Lei n° 12.844/2013.

**********, tipo de sociedade
, inscrito no CPF

Comercio

*********, com enderego na
e portador do RG

********
******** ******** ***** *****

Local, ** de ****** de 2021.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(*) Declaragao elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ
V

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO N° 72021.



« Sao
Ha n

v*l&io/TCm
ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO / \3A 1/31A1*1ft
ADM. 2021/2024 Umlo,Trabalho e Prosperldade

/ Adm.: 2021•20204

1
Processo n°
Pregao Eletronico n°
Ata de Registro de Prego n°
Validade 12 meses

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, instituigao de direito publico, inscrita no Ministerio da

Fazenda sob o n° com sede no (a).

Valerio Estado do Tocantins, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o(a) Senhor (a)

Gestor(a) do PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

SSP-TO.

., N° - Centro, de Sao

TO, CPF

RG

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO, instituigao de direito publico, inscrita no Ministerio da

com sede no (a).

Valerio Estado do Tocantins, neste ato representado por sua Gestora Municipal o(a) Senhor (a)

Gestor (a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO - TO, CPF

SSP-TO.

Fazenda sob o n° ., N° - Centro, de Sao

RG

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO VALERIO, instituigao de direito publico, inscrita no

com sede no (o).

de Sao Valerio Estado do Tocantins, neste ato representado por sua Gestora Municipal (o) Senhora (o)

Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO VALERIO - TO,

SSP-TO.

., N° - Centro,Ministerio da Fazenda sob o n°

RGCPF

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE SAO VALERIO, instituigao de direito publico, inscrita no

j com sede no (a).

de Sao Valerio Estado do Tocantins, neste ato representado por seu Gestor Municipal o(a) Senhor (a)

, Gestor (a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO VALERIO - TO, CPF

SSP-TO.

N° -Centro,Ministerio da Fazenda sob o n°

RG

Resolvem:

Registrar os pregos para futuras aquisigoes a seguir relacionados, proveniente da sessao publica do
pregao de forma eletronica n.° ., as :72021, sucedido em / /.

1. DO FUNDAMENTO LEGAL
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1
A presente Ata decorre da Homologagao dos Sres Gestores Municipal dos Fundos Municipais de Sao
Valerio, constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto Federal n° 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as alteragoes promovidas, no
que couber).

1.1. DA GERiNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

Cabera ao Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, o gerenciamento deste instrumento,
seu aspecto operacional e nas questoes legais, em conformidade com as normas.

no

2. DOS CONTEMPLADOS- VENCEDOR EM PRIMEIRO LUGAR

Fornecedor:
CNPJ n°:
Telefone:
Enderego:

3. DO OBJETO DAS ESPECIFICACdES E VALORES:

Registro de pregos para eventual, futura e parcelada aquisigao de material de expediente e
pedagogico, para manutengao das atividades do municipio de Sao Valerio, compreendendo
prefeitura e fundos municipais, durante 12 meses.
DO VALOR:

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITARIO

MARCA/
MODELOESPECIFICACAOITEM UNID.

** deve o proponente especificar o
obleto de forma clara descrevendo

caracteristiensdetalhadamente as
tecnlcas do produfo ofertado. Inclulndo
especlflcacaa auando for o caso de
marca pracedencia e outros elementos
aue de forma Ineauivoca identiflauem e
constatem as configuragoes cotadas.

R$R$1.

3.1. Fica expressa que todas as despesas geradas para execugao do avengado serao
de inteira responsabilidade do fornecedor registrado, inclusive as obrigagoes previdenciarias e
trabalhistas:

4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. A ata de registro de pregos tera a vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua

assinatura.
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4.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-a o dia do inicio, incluir-se-a o
do vencimento e serao considerados dias consecutivos.

4.3. Nao serao computados no prazo de execupao, os atrasos e paralisapoes decorrentes de caso
fortuito ou de forpa maior, conforme definido em lei, desde que aprovados pela fiscalizapao bem
como os decorrentes de convenience entre as partes.
5. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS POR 6RGAO OU ENTIDANTES NAO PARTICIPANTES

5.1. Em atendimento ao disposto no § 4° do art. 22 do Decreto n° 057/2013, o quantitative
decorrente das adesdes a Ata de Registro de Prepos nao excedera, na totalidade, ao quintuplo do
quantltatlvo de cada Item registrado para o orgao gerenciador e orgaos participantes.

5.2. As adesoes as atas somente poderao ser efetuadas com autorizapao do orgao gerenciador
e, no caso, apos a primeira aquisipao ou contratapao por orgao integrante da ata. Apos a
autorizapQo do orgao gerenciador, o "carona" devera efetivar a aquisipao ou contratapao
solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.

5.2.1. Para fins de autorizapao, so serao aceitos pedidos de adesoes as atas que nao excedam,
por orgao ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de
Registro de Prepos.

5.2.2. E expressamente vedada a subcontratapao do objeto deste Edital, sob pena de anulapao
da contratapao e da Ata de Registro de Prepos, sem prejuizo da aplicapao de penalidade prevista.

6. DAS SANSdES

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

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,no caso de inexecupao total da
obrigapao;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente a parte contratual nao cumprida,
no caso de inexecupao parcial da obrigapao;

c) Multa de 0,2% (dois decimos por cento) por dia, no caso de inexecupao diaria do objeto
deste contrato, ate o maximo de 30 (trinta) dias,a partir dos quais sera considerado descumprimento
parcial da obrigapao, conforme alinea anterior;

d) Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punipao ou ate que seja promovida a
reabilitapao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administrapao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanpao aplicada.

e) O valor da multa aplicada (tanto compensatoria quanto moratoria) devera ser
recolhido no setor financeiro da PREFEITURA, dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis apos a
respectiva notificapao.
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f) ADVERTENCIA, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicagoes
aqui constantes.

g) No caso de atraso injustificado no fornecimento de qualquer produto ou mesmo no caso de
entrega incompleta sera rescindido o termo contratual de imediato;

6.2. Ocorrendo atraso de pagamento pelo orgao desde que justificadamente, resta defeso a
suspensao do fornecimento ate o 90° dia de atraso conforme preconizado pela Lei n. 8.666/93. Neste
caso o valor sera corrigido monetariamente, apos o 30° dia de atraso, pelo INPC - fndice Nacional de
Pregos ao Consumidor / IBGE, desde que a licitante ressalve expressamente o seu direito em recibo,
ordem de pagamento ou outro documento similar.

6.3. A aplicagao de quaisquer das penalidades previstas realizar-se a em processo administrativo,
devidamente autuado, e que assegure o contraditorio e a ampla defesa, conforme os preceitos
legais da Lei 8.666/93.

6.4. A inexecugao total ou parcial do contrato podera Administragao, garantida a previa defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangoes previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.
6.5. O licitante sera sancionado com o impedimento de licitar, pelo prazo que for fixado
pela Administragao em fungao da natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto
nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/02 e Leis subsidiaries; sem prejuizo de multa de ate 30% (trinta
por cento) do valor estimado para a contratagao e demais cominagoes legais, nos seguintes casos:

6.5.1 Cometer fraude fiscal;

Apresentar documento falso;6.5.2

6.5.3 Fizer declaragao falsa;

Comportar-se de modo inidoneo;6.5.4

Deixar de entregar a documentagao exigida no certame;6.5.5

6.5.6 Nao mantiver a proposta.

Para os fins do item 6.5, reputar-se-ao inidoneos atos como os descritos nos artigos 90,
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.° 8.666/93.
6.5.7

7. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA.

7.1. A Contratada devera entregar a mercadoria, apos autorizagao por escrito do orgao solicitante,

em ate 07 (sete) dias da solicitagao. O local de entrega devera ser na sede deste Munidpio, no

Almoxarifado Central localizado na Avenida Minas Gerais em horario de expediente, de segunda a

sexta feira.

7.2. Transporter os materiais em embalagens adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das

embalagens e pelos danos resultantes de imperfeigoes das mesmas.
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a) Para o transporte dos materials que dependem de controle especial de temperatura, deverao ser
seguidas as normas vigentes estabelecidas, para manter a conservapao dos produtos entregues, de
forma a nao alterar sua estabilidade e eficacia.
8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias apos entrega do material, cuja Nota Fiscal
devera acompanhar o material, constando, o necessario "de acordo" dos titulares dos
Departamentos requisifantes, condicionado a apresentapao da liquidapdo da despesa e
apresentapao da documentapao fiscal.
9. CONDUCES DE FORNECIMENTO

9.1. Fornecer os materials sempre dentro de seu prazo de validade com vida util superior a 50%
(cinquenta por cento).

9.2.Os materials, objeto desta licitapao, deverao estar disponlveis para inlcio do fornecimento a partir
da data de assinatura do contrato.

9.3. Substituir imediatamente os materials que nao estiverem em condipoes de uso, vencidos ou
deteriorados, sem qualquer onus para o orgao publico.

9.4. Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todos os tributos, taxas e

licenpas municipals, estaduais e federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,

sobre as mesmas, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas.

9.5. Acatar e facilitar a apao da fiscalizapao do Municfpio, cumprindo as exigencias da mesma.
9.6. Aceitar os metodos e processos de acompanhamento, verificapao e controle adotados pelo

gerenciamento.

9.7. Responsabilizar-se pelo transporte dos materials, de seu estabelecimento ate o local determinado

pelo Municfpio,bem como pelo seu descarregamento.

9.8. Ressarcir todas as multas, indenizapoes ou despesas impostas ao Municfpio por autoridade

competente, em decorrencia do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento aplicavel a

especie, por parte da Contratada.

9.9. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigapoes

supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuipoes ou

emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta

licitapao,bem como apresentar os respectivos comprovantes,quando solicitados pelo orgao licitante.
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9.10. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier causar ao Municipio ou a
terceiros.

9.11. Manter rigoroso controle de qualidade sobre os materiais fornecidos e, no caso de constatagao
de culpa, a CONTRATADA respondera civilmente por perdas e danos junto ao orgao licitante ou
terceiros prejudicados, sem prejuizo das sangoes criminals pertinentes.

9.12. Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com o preconizado neste
procedimento, inclusive em caso de atraso de pagamento conforme disposto na lei n. 8.666/93,
acatando sugestoes, normas e orientagoes que possibilitem maior qualidade ao contrato.

9.13. Substituir, imediatamente, os produtos, quando exigidos pela Agenda Nacional de Vigilancia
Sanitaria do Ministerio da Saude, sem onus para o Municipio.

9.14. Comunicar ao orgao licitante a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida corregao;

9.15. Nao transferir a outrem, o objeto da presente licitagao.

9.16. Manter, durante a vigencia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,

todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

10. RECEBIMENTO DO MATERIAL

10.1. O recebimento do material sera feito no Almoxarifado ou por pessoa designada para este fim e

obedecera ao seguinte tramite:

a. O fomecedor dirigir-se-a ao local de entrega,munido da Nota Fiscal.
b. O responsavel de posse dos documentos apresentados pelo fomecedor, recebera o material

para verificagao de especificagoes, quantidades, pregos, prazos e outros pertinentes.

10.2. Encontrando irregularidades fixara o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao fomecedor, para

corregao.

a. Em caso de irregularidade nao sanada pelo fomecedor, a Comissao reduzira a termo os fatos

ocorridos e encaminhara ao orgao competente,para aplicagao de penalidade.
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10.3. Em nenhuma hipotese sera admitido o recebimento diverso do objeto comprado
qualquer diferenga das exigences e propostas contidas na licitagao.

ou com

10.4. Os materiais somente serao recebidos se acompanhados do documento fiscal pertinente,
emitido nos valores e descrigoes indicados na Nota de Empenho.

10.5.0 recebedor rejeitara o fornecimento que estiver em desacordo com o Termo de Fornecimento.

10.6. Ainda que recebido em carater definitivo, subsistira, na forma da lei, a responsabilidade da
Contratada,pela qualidade,perfeigao e especificagao dos materiais fornecidos.

10.7. O material, mesmo depois de aceito, fica sujeito a substituigao, desde que comprovada a pre-
existencia de defeitos, ma fe por parte da Contratada, condigoes inadequadas de transporte, bem
como alteragoes da estabilidade dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do
produto.

ii. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
11.1. Atesto que hd Dotagao Orgamentaria para cobertura das despesas ora pretendidas. Em caso
de necessidade de suplementagao para cobertura das despesas oriundas desta contratagao, fica a

cargo do Setor de Contabilidade classificar a Dotagao Orgamentaria para anulagao.
As despesas oriundas desta aquisigao correrao a conta do elemento de despesa e das fontes de

recursos a seguir:
*04.122.0403.2.003 - Manutengao do Gabinete do Prefeito- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consume.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
04.122.0404.2006- Manutengao das atividades ADM em geral. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*04.121.2347.2002- Manutengao da Secretaria de Pianejamento- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
04.123.0408.2.008 - Manutengao da Secretaria de FINANCAS- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*15.452.1529.2.061- Manutengao da Secretaria de Viagao e obras Publicas- Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
20.605.2038.2.068- Manutengao da Secretaria de Agricultura- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00

Material de Consumo.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*27.812.2344.2.077- Manutengao da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer- Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.

18.541.2348.2.065- Manutengao da Secretaria de Meio Ambiente- Elementos de Despesas *3.3.90.30.00

Material de Consumo.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
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*04.124.2346.2.010- Manutengao da Secretaria de Controle Inferno- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00
Material de Consumo.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*13.391.2345.2.057- Manutengao da Secretaria de Cultura- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material
de Consumo.Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios.
*10.301.1017.2.024- Manutengao da Secretaria de Saude- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material
de Consumo. Fonte de Recursos 40- 401-104.
*10.301.1017.2.027- Manutengao do PAC'S. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
Fonte de Recursos- 40 ASPS

*10.301.1017.2.029- Manutengao saude Bucal- Elementos de Despesas *3.3.90.30.00 Material de
Consumo. Fonte de Recursos 401 Bloco de custeio.
*10.301.1017.2.032- Manutengao da Secretaria Municipal de Saude, Elementos de Despesas
3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos- 40 ASPS E 401- Bloco de Custeio
*10.302.1018.2.036- Manutengao do Pronto Atendimento- Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material
de Consumo. Fonte de Recursos- 40 ASPS E 401- Bloco de Custeio.
*10.305.1018.2038- Epidemiologica e Controle de doengas. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material

de Consumo.Fonte de Recursos- 40 ASPS E 401- Bloco de Custeio.
‘08.122.0810.2.015-Manutenao da Gestao do SUAS. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material de

Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprio e 700 FNAS.
*08.244.2342.2.022- Gestao do Cadunico e do Programa bolsa Familia- Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios e 700 FNAS

*08.244.2342.2.023- Servigo de Protegao Social Basica. Elementos de Despesas 3.3.90.30.00 Material de

Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios e 700 FNAS

08.244.2342.2.079- Programa Primeira Infancia do SUAS- crianga feliz- Elementos de Despesas

3.3.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos 10.00.000- Recursos Proprios e 700 FNAS

12.122.0404.2040- Manutengao das Atividades da Adm Educagao.

12. DAS OBRIGACdES DA CONTRATADA

12.1. CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipals direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, bem
como, aplicaveis aos casos de subcontratagao.

12.2. Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera:

12.2.1. Atender prontamente as solicitagoes do MUNICfPIO DE SAO VALERIO/TO no fornecimento dos
materiais nas quantidades e especificagoes deste TERMO DE REFERiNCIA, no prazo de 05 dias uteis
da solicitagao, de acordo com a necessidade, a partir da solicitagao da Divisao de Material /
Almoxarifado.

12.2.2. Entregar o material, acondicionado adequadamente, em involucro lacrado, de forma a
permitir completa seguranga durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o
quantitative do produto, de acordo com as especificagoes tecnicas.
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12.2.2.1. A nota fiscal devera ser acompanhada pelas Certidoes de Regularidades Fiscais.

12.2.3. Substituir qualquer material que nao estejam dentro do padrao de qualidade, em bom
estado de conservagao, que apresentem defeitos ou nao esteja em conformidade com as
especificagoes da nota de empenho.

12.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados ao MUNICIPIO DE SAO VALERIO /TO
terceiros, por agao ou omissao no fornecimento do presente.

ou a

12.2.5. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratagao, salvo
mediante previa e expressa autorizagao do MUNICfPIO DE SAO VALERIO /TO.

12.2.6. Manter durante a vigencia do Contrato todas as condigoes de habilitagao e
qualificagao exigidas no TERMO DE REFERiNCIA anexo I do Edital.

12.2.7. Prestar as informagoes e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.
12.2.8. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.

12.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transpose, embalagem e seguro
quando da entrega dos materials.

12.3 O contratado se obriga a fornecer os produtos de acordo com as especificagoes constantes de
sua proposta, obedecendo, rigorosamente, no prazo de entrega, estao de conformidade com a
minuta do presente Editat.

13. DAS OBRIGAC0ES DO CONTRATANTE

13.1. Sera responsavel pela observancia as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas
legais, direta e indiretamente aplicavel ao contrato.

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

13.3. Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear os fornecimentos e prover os
pagamentos dentro dos prazos convencionados.

13.4. Processor e liquidar a fatura correspondente aos valores, atraves de Ordem Bancaria, ficando a
contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratagao deverao ter seu
prazo de validade renovada a cada vencimento.

13.5. Acompanhar, controlar e avaliar os produtos, atraves da unidade responsavel por esta
atribuigao.

13.6. Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigagdes assumidas por
parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condigoes de habilitagao e
qualificagao exigidas.

13.7 Receber os produtos fornecidos pelo Contratado devendo efetuar o correspondente
pagamento no prazo estabelecido, estao de conformidade com a minuta do presente Edital.
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14. DA GESTAO DO CONTRATO

14.1.
servidor do respectivo orgao.

Sera designado atraves de Portaria, apos a realizagao dos procedimentos licitatorios, um

15. DA FISCAUZAOAO

15.1. A atuagao ou a eventual omissao da Fiscalizagao durante a realizagao dos trabalhos, n5o
podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.
15.2. A comunicagao entre a fiscalizagao e a contratada sera realizada atraves de correspondence
oficial e anotagoes ou registros no Relatorio de fornecimentos.
15.3. O relatorio de entrega dos produtos sera destinado ao registro de fatos e comunicagoes
pertinentes aos mesmos.

15.4. Todos os atos e instituigoes emanados ou emitidos pela fiscalizagao serao considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.

15.5. As reunioes serao documentadas por Atas de Reunioes, elaboradas pela fiscalizagao e que
conterao, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisoes e responsabilidades pelas providencias a serem tomadas.

^ 6. DA RELACAO EMPREGATfCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

16.1. As partes desde ja ajustam que nao existira para a CONTRATANTE solidariedade quanto ao
cumprimento das obrigagoes trabalhistas e previdenciarias para com os empregados da
CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os onus advindos da relagao
empregaticia.

17. DOS TRIBUTOS

17.1. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA os onus tributaries e encargos sociais resultantes
deste Contrato, inclusive, os decorrentes da Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social.

17.2. Em caso algum, a CONTRATANTE pagara indenizagao a CONTRATADA por encargos resultantes
da Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus
empregados.

18. DO FORO

18.1. Para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro de
Peixe - TO,com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19. DAS DISPOSICdES GERAIS

19.1. Reger-se-a a presente Ata de Registro de Pregos, no que for omisso, pelas disposigoes
constantes na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013, com aplicagao
subsidiaria da Lei n°8.666/93, e no processo em epigrafe.
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20. DAS ASSINATURAS

20.1. Assinam a presente Ata de Registro de Pregos, os responsaveis pelos orgaos municipais
participantes, bem como o (s) representante da (s) empresa(s) vencedora (s).

Sao Valerio/TO, de de 2021.

•iru
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TATIANE LOPES BARREIRA

GESTORA FMS

iQ
+•'s

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA NELCILENE ARAUJO REIS

GESTOR FME

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISENI ARRAES DE SOUSA

GESTORA FMAS

EMPRESA

CNPJXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL

Senhor Assessor,
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Em cumprimento ao paragrafo unico do Artigo 38 da Lei 8.666/93, solicitamos examinar as
folhas retro, referente ao edital do Pregao Eletronico SRP N°. 003/2021.

Atenciosamente,

Sao Valerio/TO, 03 de fevereiro de 2021.

astro CarneiroBruno Leonard'loeiro Municipal

PARECER JURIDICO

ASSUNTO: Parecer sobre a Minuta do Edital de Licitagao, na modalidade de Pregao
Eletronico, registrado sob o n° 003/2021, pelo Sistema de Registro de Pregos, visando a
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Registro de pregos para eventual, futura e parcelada aquisigao de expediente e

pedagogico, para manutengao das atividades do municfpio de Sao Valerio,

compreendendo prefeitura e fundos municipais.

Na analise da Minuta do edital que fora apresentada, verifica que esta plenamente de

acordo com o disposto na legislagao pertinente a materia, bem como, no Decreto

Municipal que regulamenta o Sistema de Registro de Pregos.

Diante do exposto, conclui-se que o presente procedimento Licitatorio esta adequado as
exigencias legais, emitindo parecer favoravel a sua publicagao nos veiculos pertinentes.

Apos a sessao de Julgamento retorne os autos a esta assessoria para analise previa a
Homologagao e Adjudicagao.

E o parecer, s.m.j.

Sao Valerio/TO,04 de Fevereiro de 2021.

(n
Naves - Adv
110.977

logo Soi
OAB-

Assessor Juri'dico
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/ \
PUBLICAQOES

CERTIDAO DE PUBLICAQAO

A Secretaria Municipal de Administragao, no uso de suas atribuigoes e em atendimento ao
dispositivo na Lei N.° 8.666/93 de 21 dejunho de 1993 e suas alteragoes,
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Certified para os devidos fins, que foi publicado, atraves de afixagao no placar da Prefeitura
Municipal, uma copia do EDITAL N° 003/2021, decorrentes do Pregao Eletronico n. 003/2021.

Sao Valerio/TO, 11 de fevereiro de 2020.
I

SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAQAO

CERTIDAO DE PUBLICAQAO
CERTIFICO que, nesta data, afixei uma via do presente no placar desta
Prefeitura Municipal
Sao Val6rio/TO, I I /


