PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021
PROCESSO 234/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS
IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE
ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.
“LICITAÇÃO DIFERENCIADA – MODO EXCLUSIVO (EXCLUSIVAMENTE
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)”

À

ENTREGA DOS ENVELOPES: 03 de março de 2021 até as 10:00 horas
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: 03 de março de 2021 as 10:00 horas

Passado o período acima mencionado, iniciado o Credenciamento, não serão mais recebidos documentos
e envelopes de interessados.
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – AV. VICENTE JERÔNIMO FREIRE, N° 22
- VILA XAVIER - ARARAQUARA-SP.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n°
5.450/2005, tendo, previsto no art. 15, inciso II da Lei n° 8.666/93 e art. 11 da Lei n° 10.520/02,
regulamentado pelo Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001, com as alterações determinadas pelo
Decreto n° 4.342, de 23 de agosto de 2002, Decreto Municipal nº 8.257/05. Lei Orgânica do Município de
Araraquara, Lei Complementar Federal 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/2014 atualizada, e por
condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram, sendo conduzido pelo Pregoeiro
e respectiva Equipe de Apoio, designados na Portaria nº 26.872/2020


LICITAÇÃO DIFERENCIADA – MODO EXCLUSIVO (EXCLUSIVAMENTE À
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE) –
Conforme o disposto no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações,
observado o artigo 49, inciso II e o Decreto Federal 8538/2015.
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ACESSO AO EDITAL: O Edital na íntegra está à disposição dos interessados na Gerência de Compras,
Licitações e Contratos, situada na Secretária Municipal da Educação na Av. Vicente Jeronimo Freire, nº 22
– Vila Xavier, na cidade de Araraquara – CEP. 14810-038, pelo site: www.araraquara.sp.gov.br pelo
Portal

da

Transparência

Municipal

e

através

de

solicitação

no

e-mail:

licitacaoeduca@educararaquara.com.
A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, faz público, para conhecimento
dos interessados, que realizará a licitação em epígrafe e que os Envelopes 01 (contendo Proposta de Preços)
e 02 (contendo Documentos para Habilitação) deverão ser entregues na data e horário acima especificado,
quando se fará realizar abertura do certame na Secretaria conforme segue:

ENVELOPE 01 – PROPOSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ENVELOPE 02 – HABILITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AV. VICENTE JERÕNIMO FREIRE Nº 22 – AV. VICENTE JERÕNIMO FREIRE Nº 22 –
VILA XAVIER CEP: 14.810 – 038

VILA XAVIER CEP: 14.810 – 038

PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 – PROC. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – PROC.
234/2021

234/2021.

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

Fazem parte integrante deste Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO III– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM ME OU EPP
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PERANTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
ANEXO VIII –. MINUTA DE CONTRATO
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
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1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto o pregão presencial para a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO
NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE
REFERÊNCIA.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. Os recursos financeiros serão atendidos por recursos próprios, constantes do orçamento vigente, e
codificados sob os n.º:
1629-10.04.3.3.90.39.12.365.0016.2.212.02.2620000
2794-10.04.3.3.90.39.12.365.0016.2.212.02.2650000
335.10.04.3.3.90.39.12.361.0016.2.213.02.2620000

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame pessoas jurídicas que explorem o ramo de atividade compatível ao
objeto da licitação e que preencham as condições de credenciamento constantes deste Edital
3.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:
3.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de
Araraquara, nos termos do artigo 87, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, cujo conceito
abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidades jurídicas de direito
privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas
condições do impedimento;
3.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal, nos
termos do artigo 87, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, estadual ou Federal, o que abrange
a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida;
3.2.3. As empresas que não se enquadrem como microempresas, empresas de pequeno porte,
microempreendedor individual.
3.2.4. Empresas em forma de consórcios.
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3.2.5. Os interessados que estiverem em regime de falência, dissolução, liquidação ou concurso de
credores salvo os que comprovarem estar em recuperação judicial conforme súmula 50 do
TCE – SP.
SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a
participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser
exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos
os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentadas as seguintes documentações:
4.1.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado
de CÓPIA SIMPLES DO DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO;
4.1.2. Tratando-se de procurador (a), a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, que comprove os poderes do mandante para a
outorga, acompanhados de CÓPIA SIMPLES DO DOCUMENTO OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO COM FOTO DO PROCURADOR.
4.1.3. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE visando ao exercício dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido no (ANEXO III) deste edital.
4.2. Somente 01 (um) representante de cada empresa será credenciado, assim sendo, somente o mesmo
poderá emitir lances e demais manifestações.
4.3. A empresa que não apresentar a documentação correta na fase do credenciamento TERÁ SUA
PROPOSTA CADASTRADA NO SISTEMA, porém, não poderá apresentar lances verbais.
4.4. Iniciado o Credenciamento, não serão mais recebidos documentos e envelopes de interessados.
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4.5. No início da sessão pública, os representantes credenciados serão separados dos demais membros
das empresas e do público em geral, que eventualmente estejam presentes na sessão, para que o
andamento do pregão seja objetivo e imparcial.
4.6. Não serão tolerados abusos no exercício do direito de assistir a sessão pública, qual seja, entra e
sai da sala, celulares ligados, conversas paralelas, entre outros. Constatado tais importunações, o
cidadão será convidado a se retirar da sessão.
4.6.1. Tais providências também serão aplicadas aos ouvintes vinculados à Administração.

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A sessão para abertura dos envelopes 01 e 02, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de
Habilitação respectivamente, recebidos no momento do credenciamento das licitantes, será
pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei n. º 10.520/2002 e legislações
pertinentes, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinado.
5.2. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo a proposta de preços, avaliando sua
aceitabilidade e conformidade com o Edital e, em seguida, comunicará o resultado da análise das
propostas.

6. DAS PROPOSTAS (ENVELOPE Nº 01)
6.1. As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados, em papel timbrado, rubricadas e
assinadas, datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras, principalmente no que tange a
valores e números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade. Considerando as
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.2. A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:
6.2.1. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor proposto
corresponder à unidade solicitada, ou seja, menor valor global por lote;
6.2.2. Excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão ser
aceitas propostas com duas casas decimais;
6.2.3. Os valores NÃO poderão ultrapassar o valor estimado para cada lote, uma vez que o estimado
corresponde à média aritmética de preços praticados no mercado.
6.3. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
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6.4. Prazo da Prestação do Serviço: A Contratada se obriga a prestar o serviço objeto do presente
certame, em até 30 dias após a assinatura do contrato e recebimento do empenho.
6.5. É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no
momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, será registrado em ata,
devendo o item/lote ser desconsiderado da proposta.
6.6. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) e qualquer despesa, acessória e/ou necessária,
não especificada neste Edital.
6.7. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em
vigor.
6.8. Serão rejeitadas, por decisão do pregoeiro, as propostas que:
6.8.1. Estejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente(s) que permita(m) a
perfeita identificação do objeto licitado;
6.8.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
6.9. O Município é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao texto fixado
no art. 155, § 2º, VII, b, da Constituição Federal de 1988.

7.

ANÁLISE DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS:

7.1. A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, compreenderá o
exame:
7.1.1. Da compatibilidade das características com as especificações indicadas neste Edital – Anexo
I e nos demais documentos que o integram;
7.2. Serão consideradas inaceitáveis, sendo DESCLASSIFICADAS, as propostas:
7.2.1. Que não contiverem todos os dados exigidos para o envelope;
7.2.2. Que não atenderem aos requisitos das especificações, isto é, não contenham informações
suficientes que permitam a perfeita identificação dos produtos/serviços;
7.2.3. Que ofertarem preços irrisórios ou manifestadamente inexequíveis; e
7.2.4. Que contiveram preços acima do valor estimado.
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8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Para objeto licitado as propostas deverão seguir as etapas do Pregão obrigatórias conforme Art.
4º, incisos VIII, IV, X, XI Lei 10.520/2002.
8.2. Para objeto licitado serão selecionadas pelo Sistema as propostas de MENOR VALOR GLOBAL
e as demais com preço até 10% (dez por cento) superior àquela. Não havendo, pelo menos, 03
(três) propostas nesta condição, serão selecionadas as 03 (três) melhores propostas,
independentemente do preço, bem como as propostas empatadas.
8.2.1. Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertarem
lance verbal caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado e outros aspectos
pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender
este Pregão ou prosseguir com o certame.
8.3. Em seguida, será dada oportunidade para nova disputa, sendo que o pregoeiro as convidará
individualmente para, na ordem decrescente dos preços ofertados, formular sucessivos lances
verbais, de valores distintos e decrescentes.
8.3.1. Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem para oferta de
lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora do sorteio escolher sua
posição em relação às demais proponentes empatadas.
8.3.2. Só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado, observados os seguintes
valores mínimos de redução:
LIMITE MÍNIMO DE REDUÇÃO DOS LANCES VERBAIS
LOTE 01 - R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
O valor de redução acima mencionado, objetiva evitar diferenças ínfimas, que apenas servirão para
tumultuar o procedimento, sem produzir a proposta mais vantajosa a municipalidade.
8.3.3. A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pelo Pregoeiro fica excluída
das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito de
classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva.
8.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que descumprir sua
proposta às penalidades constantes no título deste Edital.
8.5. Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço.
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8.6. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada,
decidindo motivadamente a respeito.
8.6.1. O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de compatibilidade
com os preços praticados pelo mercado, coerentes com o fornecimento do objeto ora licitado.
8.7. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante
que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria sessão.
8.7.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades sanáveis nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:
8.7.1.1.

Substituição e apresentação de documentos, ou;

8.7.1.2.

Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

8.7.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada.
8.7.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.8. Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, será declarado o proponente vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto deste certame.
8.9. Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou se não
for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor
proposta válida.
8.10.

Nas situações previstas nos itens 08.05. e 08.08. o Pregoeiro poderá negociar diretamente

com o proponente para que seja obtido preço melhor.
8.11.

Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelo(s)
representante(s) da(s) licitante(s) presente(s).

9. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02)
9.1. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá em:
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e
posteriores alterações, conforme legislação em vigor.
b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;
c) CÉDULA DE IDENTIDADE, no caso de empresa individual;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
9.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" e "b" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar
do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste pregão.
9.1.2. No caso de ME ou EPP - Declaração de enquadramento de ME ou EPP emitido pela Junta
Comercial
9.2. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL, conforme o caso consistirá em:
9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em caso de empresa individual, ou
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (aceitando-se, neste caso, a certidão
conjunta expedida pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 03/07);
9.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal (tributos Mobiliários) do
domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei;
9.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
9.3. A documentação relativa à qualificação ECONÔMICO-FINANCEIRA limitar-se-á a:

9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

9.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.3.2. Certidão negativa de falência ou concordata ainda vigente, de acordo com a legislação
anterior, bem como de recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
9.4. Os documentos citados nos itens 09.01, 09.02, 09.03 (EXCETO O BALANÇO PATRIMONIAL)
poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura do
Município de Araraquara.
9.4.1. Os interessados em obter o Certificado de Registro Cadastral deverão comparecer à Prefeitura
do Município de Araraquara, no Setor de Cadastro de Fornecedores, munidos dos
documentos necessários até 01 (um) dia anterior à data da abertura dos envelopes. A relação
da documentação que deve ser apresentada poderá ser obtida no Setor de Cadastro de
Fornecedores, ou através do site http://www.araraquara.sp.gov.br ou fone (16) 3301-5047.
9.4.2. Os concorrentes já inscritos, cujas certidões negativas estiverem vencidas, deverão fazer a
atualização do Certificado de Registro Cadastral até à data marcada para abertura dos
envelopes.
Nota Explicativa 3: Não serão aceitos os Certificados de Registro Cadastral vencidos ou
desatualizados, ou ainda os expedidos por outros órgãos públicos.
Nota Explicativa 4: Os documentos relativos à habilitação das empresas deverão ser apresentados
em cópia autenticada em cartório ou cópia simples para ser autenticada pela Comissão
Permanente de Licitações, mediante a apresentação do original.
Nota Explicativa 5: A Administração se reserva no direito de exigir o documento original para
confronto com o apresentado na licitação, através de cópia autenticada;
9.5. . As licitantes ainda deverão apresentar os seguintes documentos:
9.5.1. Um ou mais Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome da Licitante, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto do presente certame,
indicando experiência anterior da licitante com o objeto pretendido.
9.5.2. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (ANEXO IV).
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9.5.3. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) menor
(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V,
da Lei 8.666/93 (ANEXO VII).
9.5.4. DECLARAÇÃO AFIRMANDO QUE ESTÃO CIENTES DOS SERVIÇOS A SEREM
PRESTADOS, BEM COMO OS LOCAIS DE SUA EXECUÇÃO (ANEXO X).
9.5.5. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO NA
CONDIÇÃO DE ME OU EPP (ANEXO VI)
9.5.6. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO
V)
9.6. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela autoridade competente.
9.7. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à
autoridade competente a decisão em grau final.
9.8. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou
inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

10. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10.1.

A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação
no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.2.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Educação Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

10.3.

A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.02, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Educação convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4.

Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação

para as microempresas e empresas de pequeno porte, observados os critérios e condições previstas
no art. 45 e seg., da Lei Complementar Federal n. º 123/2006 com as alterações previstas na Lei
Complementar 147/2014.

11. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO
11.1.

O valor estimado para a contratação é de R$ 30.976,92 (Trinta mil, novecentos e setenta e

seis reais e noventa e dois centavos), o qual se encontra em conformidade com estimativa de
preços, mediante cotação, devidamente juntada no processo administrativo, do qual se originou o
presente certame.

12. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
12.1.

Os Esclarecimentos e Impugnações ao edital do pregão serão recebidos até 02 (dois) dias

úteis antes da data fixada para abertura do mesmo.
12.1.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de Esclarecimentos sobre o
Ato Convocatório e seus anexos desde que no prazo estabelecido.
12.2.

OS

ESCLARECIMENTOS

deverão

ser

encaminhados

no

e-mail:

licitacaoeduca@educararaquara.com, devendo indicar a qualificação completa do interessado.
12.3.

AS IMPUGNAÇÕES SERÃO ACEITAS por e-mail ou protocoladas diretamente na

Secretaria Municipal de Educação de Araraquara, na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila
Xavier, no prazo estabelecido.
12.3.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, de maneira motivada, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
12.3.2. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
12.4.

OS RECURSOS:
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12.4.1. Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá
manifestá-lo em Ata, e no prazo de 03 (três) dias úteis deverá apresentar as razões do recurso
na Secretaria Municipal da Educação ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias úteis, que começa a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do Art. 4º,
inciso XVIII da Lei 10.520/2002.
12.4.2. OS RECURSOS E CONTRARRAZÕES poderão ser enviados por E-MAIL ou
protocolados na Secretaria Municipal da Educação, situada na Avenida Vicente Jerônimo
Freire, n° 22, Vila Xavier, nesta cidade, devendo ser endereçada para autoridade competente.
12.5.

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito

de recurso e a adjudicação ao vencedor do certame.
12.6.

Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo e serão julgados pela

autoridade competente.
12.7.

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
12.8.

NÃO SERÃO ACEITAS AS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS APRESENTADOS FORA

DO PRAZO LEGAL, subscritos por representante não habilitado legalmente, ou não identificado
no processo para responder pelo proponente.
12.9.

A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento mediante

publicação, de acordo com o disposto no art.9º do Decreto Municipal nº 8.257/05.
12.10.

Para efeito de contagem de prazos legais serão CONSIDERADOS DIAS ÚTEIS

AQUELES EM QUE HOUVER EXPEDIENTE NORMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, QUAIS SEJAM: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 10h
ÀS 16h:30min.
12.11.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Gerência de

Compras, Licitações e Contratos da Secretaria em epígrafe.

13. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
13.1.

Decididos os recursos, se houverem, e constatada a regularidade dos atos procedimentais,

a autoridade competente homologará o objeto ao vencedor.
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13.2.

Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas

condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos
estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste contrato.
13.3.

A obrigação decorrente dos serviços prestados será firmada entre a Administração e o

licitante vencedor, observando as condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na
legislação vigente.
13.4.

A Administração poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros

instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do §4° do artigo 62 da Lei
8.666/93.

14. DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
14.1.

O objeto do presente pregão deverá ser realizado, conforme especificações constantes no

ANEXO I deste Edital.
14.1.1. O pagamento será efetuado com base no metro cúbico trocado e devidamente atestado pela
unidade onde fora realizado o serviço
14.1.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor
informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado,
a critério da Administração.
14.2.

O prazo do pagamento devido pelo Município é de um prazo não superior a 30 (trinta) dias

após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor requisitante.
14.2.1. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento será contado da data do seu retorno devidamente regularizada
14.2.2. As notas fiscais deverão ser enviadas com a ordem de serviço assinada pelo responsável.
14.3.

A empresa contratada só receberá pelos serviços efetivamente prestados, devendo ser

encaminhado juntamente com a nota fiscal a ordem de serviço assinada pelo responsável da
unidade a qual se destina o serviço pretendido.
14.3.1. A falta do encaminhamento de ordem de serviço atestando a prestação de serviço
suspenderá o pagamento.
14.4.

O serviço só será executado mediante solicitação da Secretaria da Educação.
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15. DO REAJUSTE
15.1.

Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, por força da Lei Federal nº

9.069/95.
15.2.

Ressalvados os casos supervenientes e imprevisíveis, quando justificado e comprovado

aumento excessivo do produto. Como o objeto desta licitação se trata de produtos perecíveis, a
proponente deverá requerer a Comissão de Licitações com as devidas justificativas o Reequilíbrio
Econômico do Contrato readequamento de preço e comprovando o real aumento.

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
16.1.

O prazo de vigência contratual será de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do

contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

17. DAS PENALIDADES
17.1.

O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar

documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da entrega de seu objeto, não mantiver
a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a
prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.
17.2.

O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa e declaração de

inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no item anterior e declaração de
inidoneidade poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual.
17.2.1. O Licitante terá 10 dias contados da constatação para se defender da penalidade de
declaração de inidoneidade.
17.3.

As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir

o motivo.
17.3.1. Os recursos interpostos em face da aplicação das penalidades serão julgados pela
autoridade competente, conforme art. 109, §4º da lei nº 8.666/1993.
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17.4.

Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado ou o descumprimento de

quaisquer obrigações do edital como do contrato, será aplicada multa moratória de 0,3% por dia
de atraso, até o limite de 20% sobre o valor total do contrato.
17.5.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da (s) fatura (s),

cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município.
17.6.

Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para

defesa prévia de 05 dias úteis a contar da notificação.
17.7.

Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 dias úteis a contar da publicação de

acordo com o disposto no art.9º do Decreto Municipal nº 8.257/05.
17.8.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro

de Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante
terá seu cadastro cancelado por igual período.

18. DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS
18.1.

A CONTRATADA arcará com todos encargos, incidentes, sejam da seguridade social,

trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, previdenciária, de acidentes de
trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos
envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer
danos ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
18.2.

Arcar com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em

horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).

19. DOS OUTROS ENCARGOS.
19.1.

A CONTRATADA manterá durante toda a execução do contrato as condições de

habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação.

20. DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO.
20.1.

É vedado a CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o

objeto do Contrato.
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21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.2.

As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
20.3.

É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
20.4.

A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face

de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
20.5.

A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura

das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
20.6.

A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante,

com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.
20.7.

Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, renunciando a outros por mais privilegiados

que sejam para dirimir as questões oriundas deste Pregão.

Araraquara, 15 de fevereiro de 2021

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária da Educação
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1.OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS
PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O
TERMO DE REFERÊNCIA.

2. JUSTIFICATIVA
O processo em questão visa atender às necessidades das unidades educacionais pertencentes a Secretaria
Municipal da Educação tratando-se de item insdispensável para execução das atividades diárias destes
setores.

3. VALOR A SER PAGO PELO OBJETO
Considerar-se-á para efeitos de adjudicação, a média atual de preço de mercado, ou seja, não será
adjudicado valor maior que o praticado no mercado e a pregoeira se reserva o direito de negociar com a(s)
empresa(s) participante(s) do certame até que o preço esteja dentro do preço de mercado pesquisado
anteriormente.

4. DA EXECUÇÃO
O serviço deverá ser executado em até 30 dias corridos após o recebimento do empenho, assim como
também deverão ser observadas pelos licitantes todas as especificações e exigências constantes de cada
item do Anexo I.

5. JUSTIFICATIVA DO PRAZO DE ENTREGA
A exigência referente ao prazo se justifica devido ao fato do objeto possuir finalidade em que a demora na
entrega poderá prejudicar o andamento das atividades das unidades pertencentes a esta Secretaria

6. PROPOSTA DE PREÇO
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A proposta de preços (Anexo II) deverá ser apresentada respeitando a especificação deste Termo de
Referencia (Anexo I), com no máximo duas casas decimais.

7. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização do contrato será exercida pela Secretaria Municipal da Educação.
Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído imediatamente, sem
ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará o andamento das
atividades desta Secretaria.

8. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS
QTD

DESCRIÇÃO

01

200

Blocos Formulários de Ed. Infantil - Ficha Avaliação Classe Intermediária a 5ª
etapa. (Blocos com 100 folhas, formato 21x29,7cm). Capa em Ag 90g, 1ª via em
sulfite 75g/m2, 1x1 (cor preta), chapa/processo CTP, blocagem e refile final; arte
gráfica e 1 prova P/B.

02

50

Blocos Formulários de Ed. Infantil - Dados Complementares (Blocos com 100
folhas, formato 21x29,7cm). Capa em Ag 90g., 1ª via em sulfite 75g/m2, 1x0 (cor
preta), chapa/processo CTP, blocagem e refile final; arte gráfica e 1 prova P/B.

03

500

Ficha de Identificação Educação Infantil - Amarela, formato 18,5x23,5cm, em
Cartolina Amarela 240g, 1x1 cores (Preto), Processo CTP, refile final, arte gráfica
e 1 prova P/B

04

200

Blocos Formulários de Ed. Infantil - Entrevista com Responsável pela Criança
(Blocos com 100 folhas x 3 vias, formato 21x29,7cm). Capa em Ag 90g, 1ª via
em sulfite 75g/m2, 1x1 (cor preta), 2ªa via em sulfite 75g/m2, 1x1 (cor preta), 3ª
via em sulfite 75g/m2, 1x0 (cor preta), chapa/processo CTP, blocagem,
intercalação e refile final; arte gráfica e 1 prova P/B.

05

200

Blocos Formulários de Ed. Infantil - Ficha de Matrícula (Blocos com 100 folhas,
formato 21x29,7cm). Capa em Ag 90g., 1ª via em sulfite 75g/m2, 1x1 (cor preta),
chapa/processo CTP, blocagem e refile final; arte gráfica e 1 prova P/B.

130

Blocos Formulários de Ed. Integral - Autorização de Saída (Blocos com 100
folhas, formato 21x29,7cm). Capa em Ag 90g, 1ª via em sulfite 75g/m2, 1x0 (cor
preta), chapa/processo CTP, blocagem, picote e refile final; arte gráfica e 1 prova
P/B.

ITEM

06
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50

Blocos Formulários de Ed. Integral - Ficha de Inscrição (Blocos com 100 folhas,
formato 21x29,7cm). Capa em Ag 90g, 1ª via em sulfite 75g/m2, 1x1 (cor preta),
chapa/processo CTP, blocagem e refile final; arte gráfica e 1 prova P/B.

2.000

Diários de Classe com 16p + capa no formato final 47x31cm aberto. Capa em
Cartolina Amarelo Claro 180g, 1x0 cores, 3 lâminas com orelha, formato aberto
58x31cm c/ 2 dobras e 01 Lâmina Formato aberto 58x31cm c/ 1 dobra, em Sulfite
75g, 1x1 cores, Intercalação, Grampo, Dobra Mecanizada (simples) nos Miolos,
Dobra Manual na Capa, Vinco na Capa, Refile Final, Porcesso CTP, Arte e Prova
Digital

2.300

Diários de Classe E. Fundamental PII- com 16p + capa no formato final 25x31cm
fechada. Capa em Cartolina Azul 180g, 1x0 cores, 1 lâmina com orelha, formato
fechado 25x31cm + 10,5cm de orelha, 03 Lâminas Formato Fechado 25x31cm,
com dados variáveis, Miolo em Sulfite 75g, 1x1 cores, Intercalação, Grampo,
Dobra Mecanizada (simples) nos Miolos, Dobra Manual na Capa, Vinco na Capa,
Refile Final, Porcesso CTP, Arte e Prova Digital

10

30

Blocos Formulários de Ed. Integral - Autorização de Uso da Imagem (Blocos
com 100 folhas, formato 21x29,7cm). Capa em Ag 90g, 1ª via em sulfite 75g/m2,
1x0 (cor preta), chapa/processo CTP, blocagem, picote e refile final; arte gráfica
e 1 prova P/B.

11

50

Blocos Formulários de Ed. Integral - Folha de Renovação (Blocos com 100
folhas, fomrato 21x29,7cm). Capa em Ag 90g, em sulfite 75g/m2, 1x0 (cor preta),
chapa/processo CTP, blocagem e refile final; arte gráfica e 1 prova P/B.

12

5.000

Cartão de Recarga Branco, formato 14x10cm, em cartolina 240g/m2, 1x1 cores
(preto), chapa/processo CTP, refile final, arte grafica e 1 prova P/B

13

6.000

Carteririnha Escolar Amarela - Formato 14x10cm, em cartolina amarela
180g/m2, 1x0 (cor preta), chapa/processo CTP, refile, arte final e 1 prova P/B

14

6.000

Carteririnha Escolar Azul - Formato 14x10cm, em cartolina azul 180g/m2, 1x0
(cor preta), chapa/processo CTP, refile, arte final e 1 prova P/B

15

1.500

Pastas de de processos, em offset 49,5x31,5cm, 4x1., refile final, cartolina 240g,
dobra manual, verniz total 1x0, corte e vinco especial, 2 furos. Prova digital

07

08

09

VALOR ESTIMADO DO LOTE: R$ 30.796,92

Felipe Pierri
Gerente de Transporte Escolar, Suprimentos e Infraestrutura
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS
IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE
ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

FORNECEDOR:
CNPJ:
ENDEREÇO:

N.º

CIDADE

ESTADO

FONE

Email:

DADOS BANCÁRIOS

ITEM

CEP:

Conta:

QTD

Agência:

VALOR
UNITÁRIO

DESCRIÇÃO

01

200

Ficha Avaliação Classe Intermediária a
5ª etapa

02

50

Dados Complementares

03

500

Identificação Educação Infantil

04

200

Entrevista
Criança

05

200

Ficha de Matrícula

06

130

Autorização de Saída

07

50

Ficha de Inscrição

08

2.000

com

Responsável

VALOR
TOTAL

pela

Diários de Classe Cartolina Amarelo
Claro
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Diários de Classe Capa em Cartolina
Azul

09

2.300

10

30

Autorização de Uso da Imagem

11

50

Folha de Renovação

12

5.000

Cartão de Recarga Branco

13

6.000

Carteririnha Escolar Amarela

14

6.000

Carteririnha Escolar Azul

15

1.500

Pastas
VALOR ESTIMADO DO LOTE: R$ 30.796,92

_______________________________________
Assinatura do Responsável pela proposta
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do Pregão Presencial Nº 001/2021, Processo 234/2021 , neste
ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, declara, sob
as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como (__) Microempresa – ME, (__)
Empresa de Pequeno Porte – EPP ou (__) Microempreendedor Individual - MEI, comprometendo-se ainda
a informar caso deixe de ser enquadrada na condição atual, nos termos da lei.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Obs: Especificar o enquadramento da empresa
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
A
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EDITAL N 001/2021 - PROCESSO N: 234/2021

Declaro, sob as penas da lei e para o fim específico de habilitação da empresa xxxxxx na presente
licitação, promovida para a prestação de serviços especificados no Anexo I ao Edital respectivo, que a
mesma:
a) Não está sujeita a suspensão temporária de seu direito de participar de licitações ou contratar com
a Administração Pública, por sanção aplicada nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, ou a qualquer título;
b) Não se encontra, sujeita aos efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
ou a qualquer título, firmada em qualquer das esferas da Federação.
c)

Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Declaro, ainda, para os mesmos fins, que não existe qualquer fato impeditivo à habilitação da
empresa licitante, ou à sua contratação com a Administração Pública, por atender integralmente as
condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos no presente edital e na legislação em vigor.
Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo
a presente.

Local, data
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador - Cargo do responsável/procurador
Nº do documento de identidade
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ________________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF
sob n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do Pregão Presencial Nº 001/2021, Processo 234/2021, neste
ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, declara, sob
as penas da lei penal e civil, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO NA
CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do Pregão Presencial Nº 001/2021, Processo 234/2021, neste
ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, declara, sob
as penas da lei penal e civil, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame
na condição de (__) Microempresa (ME) ou (__) Empresa de Pequeno Porte (EPP), ou (__)
Microempreendedor Individual - MEI , estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da citada lei.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

OBS: especificar o enquadramento da empresa.

26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PERANTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa ________________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF
sob n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do Pregão Presencial Nº 001/2021, Processo 234/2021, neste
ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, declara, sob
as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz, à partir de 14 anos.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA inscrita no CNPJ nº 45.276.128/0001-10 e sede da SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO estabelecida na Av. Vicente Jerônimo Freire, nº 22- Vila Xavier –
Araraquara, foi lavrada o presente CONTRATO, conforme deliberação do Pregão Presencial nº 001/2021,
e do respectivo resultado publicado no Diário Oficial do Estado em xxxxx, homologado em xxxxxx, do
Processo nº 234/2021, que vai assinada pelas partes: A Prefeitura Municipal de Araraquara representada
pela Secretária Municipal da Educação Senhora CLÉLIA MARA DOS SANTOS, brasileira, portadora do
RG. Nº 1 7.870.907-4 e CPF/MF Nº 131.112.878-66, doravante denominado CONTRATANTE; e, de outro
lado, a empresa XXXXXXXXXXXX, neste ato representado pelo SrXXXXXXXXXXXXXXXX
doravante denominada CONTRATADA, são adotadas pelas partes contratantes as disposições legais
aplicáveis à espécie e relacionadas na Lei Federal n° 8.666/93, Decreto Federal nº 10250/02, Leis
Complementares Federais nº 101/00 e nº 123/06 e Decreto Municipal 8257/05, na Lei Orgânica do
Município de Araraquara, todas atualizadas por legislações posteriores; considerados integrantes do
Contrato, o EDITAL, a PROPOSTA da CONTRATADA, e todos os documentos, papéis ou elementos
outros a eles ligados, que obedecerá às seguintes cláusulas ou condições que mutuamente se obrigam:

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS
IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE
ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, integrante do edital de Pregão Presencial nº
001/2021, que fica fazendo parte integrante e indissociável do presente contrato:

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E PRAZO
2.1. O valor total do presente contrato importa em R$ ______________.
2.2. Para fins de pagamento dos serviços realizados, o valor do metro cúbico será considerado R$ xxxx
2.3. O prazo de vigência contratual será de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado na forma da Lei.
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2.4. A empresa terá o prazo de até 30 dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho, para
executar os serviços, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, II, da Lei nº 8666/93.
2.5. O material a ser empregado nos trabalhos contratados, quando não especificado no orçamento
básico, deverá ser de primeira qualidade e em adequação as características dos serviços a executar.
Assim não especificado o material, seja no orçamento básico, seja na proposta do Licitante, o seu
emprego deverá ser precedido de exames e autorização do Contratante, que poderá exigir análises,
ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, bem assim fazer, reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir as exclusivas expensas do contratado tudo quanto apresentar
defeito, vício ou incorreção, relacionado com o objeto do contrato e o seu cumprimento.
2.6. Ficam vinculados a este contrato, para todos os efeitos legais, o Edital da licitação Pregão
Presencial 001/2021 e seus Anexos, o Termo Referência e a Proposta Comercial apresentada pela
licitante vencedora.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o LICITANTE
VENCEDOR informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco
credenciado, a critério da Educação.
3.2. O pagamento devido pelo Município realizar-se-á mensalmente, em até 30 (trinta) dias, após
emissão da nota fiscal/fatura, desde que devidamente atestada pelo setor responsável
3.3. Fica expressamente estabelecido que no preço acima estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento,
constituindo-se na única remuneração devida.
3.4. O fornecedor vencedor na forma deste pregão fica obrigado a aceitar o acréscimo de até 25 % (vinte
e cinco por cento) no valor do contrato.

4.

CLÁUSULA QUARTA
4.1. Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontram-se
especificadas na dotação orçamentária nº XXXXXXXXXXXXX.

5.

CLÁUSULA QUINTA
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5.1. Fica absolutamente vedado qualquer faturamento por parte de terceiros.

6.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
6.1. A CONTRATANTE obriga-se, além do pagamento da remuneração prevista no item XV do edital,
a franquear à CONTRATADA as informações julgadas necessárias sobre os serviços contratados,
desde que sejam solicitadas por escrito e protocoladas no Protocolo do CONTRATANTE pela
CONTRATADA, cabendo ao CONTRATANTE prestar informações em até 15 (quinze) dias úteis
contados do efetivo recebimento.

7.

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Executar os serviços relacionados no Anexo I, do Edital;- A contratada responsabilizar-se-á pela
realização regular e pela qualidade dos materiais e serviços ofertados, que deverão estar em
perfeitas condições de uso, sob as penalidades da Lei.
7.2. A contratada obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas deste contrato, todas as determinações
constantes do edital e anexos, as condições de habilitação assumidas, sua proposta de preços, bem
como a legislação invocada no preâmbulo do presente instrumento contratual.
7.3. A contratada deverá executar o objeto deste contrato em estrita conformidade com as orientações
e descrições previstas no Edital e em seus anexos. Qualquer inobservância desta obrigatoriedade
implicará em sua correção pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE,
bem como na eventual aplicação de sanções por atraso ou qualquer outra irregularidade na
execução do contrato.
7.4. A CONTRATADA arcará com todos os encargos, incidentes, sejam de seguridade social,
trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, previdenciária, de acidentes de
trabalho ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos
envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos
ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
7.5. Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a
prorrogação do contrato, somente serão considerados quando apresentados pela CONTRATADA
na ocasião das respectivas ocorrências.
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7.6. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em greve,
em ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época do evento, ou apresentadas
intempestivamente.
7.7. O recebimento definitivo do objeto do presente contrato não exclui a responsabilidade técnica sob
o produto, quanto à qualidade.
7.8. É vedado à CONTRATADA ceder, transferir, subcontratar ou sublocar, total ou parcialmente, o
objeto do contrato.

8.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
8.1. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, por força da Lei Federal nº 9.069/95.
8.2. Ressalvados os casos supervenientes e imprevisíveis, quando justificado e comprovado aumento
excessivo do produto. Como o objeto desta licitação se trata de produtos perecíveis, a proponente
deverá requerer a Comissão de Licitações com as devidas justificativas o Reequilíbrio Econômico
do Contrato readequamento de preço e comprovando o real aumento.

9.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1. O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar
documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a Educação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa,
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
9.2. O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa de 10% sobre o valor homologado
e declaração de inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no item anterior e
declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual.
9.3. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo.
9.4. Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado ou o descumprimento de quaisquer
obrigações do edital como do contrato, será aplicada multa moratória de 0,3% por dia de atraso, até
o limite de 20% sobre o valor total do contrato.
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9.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada
judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município.
9.6. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa
prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.
9.7. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação de
acordo com o disposto no art.9º do Decreto Municipal nº 8.257/05.
9.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de
Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante
terá seu cadastro cancelado por igual período.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1.

O contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou

dissolução, concordata ou decretação de falência da contratada, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial e extrajudicial, podendo ainda ser rescindido unilateralmente
pela contratante nas hipóteses e condições previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
10.2.

O contrato também será rescindido de pleno direito na hipótese de reorganização

empresarial, por via de fusão, cisão ou incorporação, sem que os sócios / quotistas da
CONTRATADA mantenham o mesmo CNPJ, e no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital
da empresa resultante da reorganização, desde que tal fato coloque em risco a execução contratual.
10.3.

O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:

A) Inadimplemento das cláusulas contratuais.
B) Razões de interesse público, devidamente comprovado.
C) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada.
10.4.

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral da PREFEITURA DO

MUNICIPIO DE ARARAQUARA, nos casos supraenumerados, ou amigável, por acordo entre as
partes, desde que haja conveniência por parte da Educação, ou ainda judicialmente, nos termos da
Legislação.
10.5.

A rescisão contratual, por culpa da contratada, poderá acarretar a aplicação de multa

equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das penalidades administrativas a serem
impostas.
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11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11.1.

Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da

Lei.

12.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.

O presente contrato está vinculado ao Edital de Pregão Presencial 001/2021, a Lei Federal

nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ao Decreto Municipal n.º 8.257/05, Lei Orgânica do Município
de Araraquara, Lei Complementar Federal nº 123/2.006 e suas alterações, e à Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações, mesmo nos casos omissos.
12.2.

O prazo para a assinatura do contrato é de 05 dias contados a partir da data de convocação,

podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13.1.

Fica eleito o foro da comarca de Araraquara/SP, como competente para solucionar

eventuais pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas.

Araraquara, XX de XXXX de 2.020.

_________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
_________________________________________________
EMPRESA
TESTEMUNHAS:
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ Nº: 45.276.128/0001-10
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS
IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DE
ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR (R$): XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Declaramos, na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes ao correspondente Pregão Presencial, encontram-se no respectivo
processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
e serão remetidos quando requisitados.

Araraquara, xx de xxxxxxx de 2020.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
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