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

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº. 015/2020
PROCESSO: 248/2020
BB Nº 805543
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, DE ACORDO COM O TERMO DE
REFERÊNCIA (ANEXO I).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:30 do dia 16 de março de 2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10h do dia 16 de março de 2020.

DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES
COOPERATIVAS

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA
TELEFONE: 016 3301-1909/3301-1942
EMAIL: licitacaoeduca@educararaquara.com
A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, com sede na Av. Vicente
Jeronimo Freire, 22 – Vila Xavier - Araraquara/SP, torna público que se acha aberta, nesta unidade,
licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE,
objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES PERTENCENTES
A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, DE ACORDO COM O TERMO DE
REFERÊNCIA (ANEXO I), sendo regulamentado pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal nº.
8666/93, Lei federal nº 10.520/2002 e Lei Complementar Federal nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, Lei Orgânica do Município de Araraquara e Decreto Municipal 8257/05. Este
pregão será conduzido pelo Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, designados na Portaria nº 26142/2020.
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O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de
comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que
asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame.
A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no sítio do Banco do Brasil
S.A., www.bb.com.br, opção Licitações, diretamente em www.licitacoes-e.com.br ou na sede da Secretaria
da Educação na Gerencia de Compras, Licitações e Contratos, na Av. Vicente Jeronimo Freire, 22 – Vila
Xavier - Araraquara/SP, de segunda à sexta-feira, no horário das 09h:30min às 16h:30min, ou através dos
endereços eletrônicos: www.araraquara.sp.gov.br no Portal da Transparência Municipal e através do email: licitacaoeduca@educararaquara.com.
Ressaltamos que os interessados DEVERÃO acompanhar pelos meios acima informados, eventuais
comunicados e/ou esclarecimentos do presente certame.

A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE estando dividida entre lotes
exclusivos e ampla participação conforme segue:
DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADES COOPERATIVAS:
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA, obedecendo ao Art. 48,
inciso III da Lei Complementar Nº 123/2006 para MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE e SOCIEDADES COOPERATIVAS, sem prejuízo da sua participação
quanto ao restante. PORÉM, NA AUSÊNCIA DAS MESMAS, O PREGÃO SERÁ
REALIZADO COM EMPRESAS ENQUADRADAS EM OUTRAS MODALIDADES.
LOTE 04-05-06-07-08-09-10: MODO EXCLUSIVO (EXCLUSIVAMENTE À
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE). COTA
RESERVADA: percentual de aproximadamente 23,91% (vinte e três vírgula noventa e um por
cento) da quantidade total do objeto para participação exclusiva das ME’s, EPP’s e MEI’s, que
atendam às exigências deste edital, sem prejuízo de participação na Cota Principal, em
atendimento à Lei nº 123/06, com as alterações introduzidas pelo decreto nº 8.538/2015.
LOTE

01-02-03:

PARTICIPAÇÃO

AMPLA

CONCORRÊNCIA.

COTA

PRINCIPAL: percentual de aproximadamente 76,09% (setenta e seis vírgula nove por cento) da
quantidade total do objeto para todos os interessados que atendam às exigências deste edital
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permanecendo assegurado como critério de desempate, a preferência pelas microempresas e
empresas de pequeno porte conforme art. 44 da Lei 123/2006.
1.

DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitação a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS
UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, DE
ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

1.2. A aquisição dos materiais será realizada sob garantia de qualidade e será fornecido de acordo com as
especificações da proposta obedecendo ao solicitado no Edital, no Termo de Referência.

1.3. A planilha com os preços estimados dos materiais a serem licitados, encontra-se no ANEXO II do
presente edital.
2.

DO PROCEDIMENTO

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

2.2. O certame será realizado através da utilização do aplicativo “Licitações”, do Portal Eletrônico do
Banco do Brasil S.A., conforme convênio de cooperação técnica celebrado entre o BB e a
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

2.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidores da COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO –
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES e CONTRATOS da Secretaria Municipal da Educação,
denominado “Pregoeiro”, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a
autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema
do Pregão Eletrônico.
3.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste
Edital e seus anexos.

3.2. 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.

3.3. Estarão IMPEDIDOS de participar da presente licitação:
3.3.1. As empresas que não se enquadrem como microempresas, empresas de pequeno porte,
microempreendedor individual nos lotes que são exclusivos para tal (cota reservada).
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3.3.2. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de
Araraquara, 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;

3.3.3. Os interessados declarados inidôneos pela Administração Municipal, 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;

3.3.4. 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.

3.3.5. Empresas em forma de consórcios.
4.

DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil
S.A. sediadas no País.

4.2. Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema.

4.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.4. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco,
devidamente justificado.
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4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.

4.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.10. A Licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006, deverá declarar
que atende os requisitos do Artigo. 3º, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do
Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei.

4.10.1. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se
enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame,
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações legais.

4.10.2. Considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará procedimentos
complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis
e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas
licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 8358/2015.
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5.

DA PROPOSTA

5.1. As propostas, a serem encaminhadas segundo o modelo de proposta do ANEXO II, serão recebidas
até o horário previsto neste edital, após o que terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.

5.2. Não serão aceitas as Propostas que tiverem valor unitário e total superior ao valor estimado descrito
no ANEXO II.

5.3. A proposta, além de ser encaminhada segundo o modelo de planilha de custos do ANEXO II, deverá
OBEDECER AOS SEGUINTES CRITÉRIOS:

5.3.1. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor proposto
corresponder à unidade solicitada, ou seja, menor valor unitário do lote;

5.3.2. Excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão ser
aceitas propostas com duas casas decimais;

5.3.3. A marca (e/ou tipo e modelo, se for o caso) do objeto licitado deverá ser
obrigatoriamente especificada.

5.3.4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentação.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. Os preços serão fixos e irreajustáveis, por força da Lei Federal nº 9.069/95.
5.7. 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 justificativa o Reequilíbrio Econômico do
Contrato readequamento de preço e comprovando o real aumento.

5.8. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre
preços unitários e totais, os primeiros.
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5.9. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em
vigor.

5.10. Serão REJEITADAS, por decisão do pregoeiro, as propostas que:
5.10.1. Estejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a
perfeita identificação do objeto licitado;

5.10.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro.

5.10.3. Se não houver todas as descrições dos produtos como arquivo ou nas informações
adicionais a empresa será desclassificada.

5.11. O fornecedor PODERÁ anexar no Site a proposta de preços solicitada no Anexo II deste Edital,
através da opção DOCUMENTOS, em arquivos no formato zipfile (zip), quando do envio da
proposta contendo todas as informações dos produtos ofertados”. O tamanho do arquivo não poderá
exceder a 2 Mb.
NOTA EXPLICATIVA: Caso encontre dificuldade em anexar sua proposta, poderá
descrever seu produto nas “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, desde que siga todas
as exigências contidas no item DA PROPOSTA, do edital.

5.12. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos.
6.

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

6.1. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR VALOR UNITÁRIO DO LOTE, observados os
prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade e demais condições definidas neste Edital.

6.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão
pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

6.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.

7

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

6.4. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.

6.5. Havendo empate nas propostas, servirá como critério de desempate as estipulações do § 2º do artigo
3º da Lei 8.666/93.

6.5.1. Servirá ainda como critério de desempate, a preferência de contratação de microempresas
de pequeno porte, entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas
por referidas empresas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada.

6.5.2. Ocorrido o previsto o item acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.5.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do item 6.5.1, na ordem classificatória, para apresentação de
proposta com preço inferior a considerada vencedora.

6.6. Havendo empate entre as empresas que não se enquadre da classificação de empresa de pequeno
porte ou de microempresa, o desempate, após observância dos critérios do artigo 3º, § 2º da mesma
Lei.

6.6.1. Observância dos critérios do artigo 3º, § 2º da mesma Lei só ocorrer no caso de não haver
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadre nos critérios prioritários de
desempate previstos na Lei Complementar Federal nº 123/2006.
7.

DO PROCEDIMENO E DO JULGAMENTO

7.1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico,
com a abertura das propostas.

7.2. TEMPO DE DISPUTA: 05 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar de 00:00:01 (um
segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado pelo sistema.

7.3. REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de
Brasília - DF.
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7.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.5. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema, ou ao menos, inferior ao último lance enviado pelo próprio licitante, ainda que
não cubra o menor lance.

7.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.7. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

7.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

7.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem
eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

7.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

7.11. Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso
de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual
será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico contra-proposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua
aceitação.

7.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance
de menor valor.
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7.13. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço
e valor estimado para a contratação.

7.14. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão
pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.15. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.

7.16. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.

7.17. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
8.

DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O licitante classificado em primeiro lugar terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação pela Administração, para assinar esta Ata de Registro de Preços. O prazo
de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela Secretaria Municipal de Educação.

8.2. A licitante declarada não comparecendo, será considerada desclassificada e punida, sendo convocada
a seguir as demais, na mesma ordem de classificação.

8.3.

A existência de preços registrados não obriga a Secretaria de Educação a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

8.3.1. Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor indicado,
celebrando o contrato ou instrumento equivalente.

8.3.2. Se, por ocasião da contratação, os documentos comprobatórios de regularidade da
Adjudicatária perante a Receita Federal – Previdenciária e Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e a Fazenda Nacional,
estiverem com os prazos de validade vencidos, a administração verificará a situação por
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meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente justificada.

8.3.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária
será notificada para, no prazo de três (3) dias úteis, comprovar a sua situação de
regularidade de que trata o subitem 8.3.2, mediante a apresentação das certidões
respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a aquisição não se realizar.

8.3.4. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.3.2, ou se recusar a assinar a Ata de
Registro de Preços, serão convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado;

8.3.5. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no Portal da Transparência do Município e ficarão disponibilizados
durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

8.3.6. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA avaliará o mercado
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens
registrados.

8.3.7. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA convocará o fornecedor para
negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o
preço registrado estiver acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação, o
fornecedor será liberado do compromisso assumido.

8.3.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor
poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento
fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matériasprimas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas,
devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

8.3.9. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
11
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originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do
registro - equação econômico-financeira.

8.3.10. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial do
Município.

8.3.11. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
8.3.11.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
8.3.11.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.3.11.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

8.3.11.4. Tiver presentes razões de interesse público;
8.3.12. De acordo com o Decreto Municipal 7919/2002 no seu artigo 9º - Os preços registrados
serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do registro, admitida a sua
revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas e considerados os
preços de mercado.

8.3.13. A Contratada se obriga a entregar o produto, objeto do presente certame, PELO PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES, de forma parcelada, mediante solicitações da Secretaria
Municipal da Educação.
9.

DAS AMOSTRAS

9.1. O licitante que vencer o Pregão deverá apresentar 02 (duas) unidades de cada um dos produtos, em
embalagem original, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a partir do encerramento da
disputa, na Secretaria Municipal da Educação de Araraquara - na Avenida Vicente Jerônimo Freire
nº 22 Vila Xavier CEP: 14802-289 para o Setor de Compras, Licitações e Contratos.

9.2. A amostra dos itens apresentados pela empresa Declarada Vencedora poderá ser descontada do
quantitativo solicitado na entrega.

9.3. Tal amostra deverá conter a identificação deste Pregão, o n.º do item/lote e a identificação do
fornecedor.
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9.4. As especificações técnicas do objeto, serão analisadas pela Gerência de Suprimentos, e deverão estar
em acordo com o Termo de Referência (Anexo I). Se a mesma não atender as especificações
exigidas, a empresa será desclassificada.

9.5. Não serão analisadas amostras em embalagens danificadas/amassadas/estufadas, com pontos de
oxidação, que não estiverem totalmente vedadas ou ainda que não atenderem às especificações do
Anexo I do Edital.
NOTA EXPLICATIVA: O Pregoeiro analisará as Propostas bem como os
documentos da Habilitação. As amostras são responsabilidade da Equipe
mencionada acima.
10.

DA HABILITAÇÃO

10.1. No prazo MÁXIMO DE 05 (cinco) dias corridos contados a partir do primeiro dia útil subsequente
da data da declaração de vencedor por meio eletrônico, a licitante deverá entregar toda a
documentação de HABILITAÇÃO original ou por meio de cópia autenticada, bem como a sua
PROPOSTA FINAL, sob pena de INABILITAÇÃO.

10.2. A documentação deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal da Educação de Araraquara –
sito a Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 - Vila Xavier - CEP: 14810-038 para o Setor de
Compras e Licitações e Contratos, horário das 10h as 16h:30min, de segunda a sexta-feira.

10.3. Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar na sessão de abertura do procedimento
licitatório no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os documentos a seguir
relacionados, devidamente atualizados e em cópias autenticadas quando solicitado.

10.3.1. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá em:
10.3.2. CÉDULA DE IDENTIDADE, no caso de empresa individual;
10.3.3. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual;
10.3.4. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.3.5. Os documentos descritos nos itens 10.3.3 e 10.3.4 deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações, conforme legislação em
vigor.
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10.3.6. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

10.3.7. 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.

10.3.8. No caso de ME ou EPP - Declaração de enquadramento de ME ou EPP emitido pela
Junta Comercial

10.4. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL, conforme o caso consistirá em:
10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em caso de empresa individual,
ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

10.4.2. 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);

10.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal (tributos Mobiliários) do
domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei;

10.4.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

10.4.5. 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.

10.4.6. No caso de empresa ME ou EPP deverão apresentar: Declaração de comprovação de que
são Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte com firma reconhecida em cartório
(Modelo Anexo III).
NOTA EXPLICATIVA: A responsabilidade pela exatidão, atualização e veracidade
das declarações é exclusivamente das firmas licitantes que as forneceram à
Administração - Acórdão TCU 298/2011 Plenário (Sumário). A utilização dos
benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na
definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame,
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e
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contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
Portanto, se necessário, no momento imediatamente anterior à assinatura dos
contratos, a Secretaria Municipal da Educação poderá mediante diligência,
solicitar demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários,
a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006
e do Decreto 6.204/2007.

10.4.7. As certidões que não constarem data de validade estipulada, considerar-se-ão válidas
aquelas que estiverem dentro do prazo de 06 (meses) a contar da data de sua expedição.
NOTA EXPLICATIVA: Serão aceitas, como prova de regularidade fiscal,
certidões positivas com efeitos de negativas e certidões que noticiem em seu
corpo, que os débitos estão judicialmente garantidos ou com exigibilidade
suspensa

10.5.

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

10.5.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis, mencionando expressamente em cada balanço, número do livro Diário e das
folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro da Junta Comercial,
seguindo as normas de contabilidade, de modo a comprovar a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta:

10.5.2. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentadas:
• Publicado em Diário Oficial; ou
• Publicado em jornal; ou
• Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante; ou
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• Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de
Abertura e Encerramento;

10.5.3. O Balanço Patrimonial deverá conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável;
10.5.4. No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de efetuar a Escrituração
Contábil Digital, consequentemente transmitida através do Sistema Público de
Escrituração Contábil Digital (SPED), este substituirá os documentos exigidos.

10.5.5. A licitante que queira concorrer com os benefícios da Lei 123/2006 comprovado seu
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estarão desobrigadas
da apresentação do Balanço Patrimonial conforme Art. 3º do Decreto 8.538/2015:

Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta
entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da
empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social.
Quando optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo Simples
obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;
10.5.6. 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;
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.

10.5.7. 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
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(quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo
27, inciso V, da Lei 8.666/93.

10.5.8. Os documentos citados nos itens acima (exceto o balanço patrimonial) poderão ser
substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura do Município
de Araraquara. 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.

10.5.9. 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: Não serão aceitos os Certificados de Registro Cadastral
vencidos ou desatualizados, ou ainda os expedidos por outros órgãos públicos.
Nota Explicativa: 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: A Administração se reserva no direito de exigir o documento
original para confronto com o apresentado na licitação, através de cópia
autenticada;

10.6. As licitantes ainda deverão apresentar os seguintes documentos:
10.6.1. Um ou mais ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido(s) em papel
timbrado por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) o
fornecimento anterior do objeto do presente processo.
10.6.2. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (ANEXO IV)

10.6.3. DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO (ANEXO V)
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10.6.4. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E CONHECIMENTO DO EDITAL (ANEXO
VIII)

10.6.5. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (ANEXO X)
10.6.6. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FUNCIONÁRIOS (ANEXO XII)
garantindo que a empresa disporá dos funcionários imediatamente após o recebimento da
Ordem de Serviço Inicial expedida pela Prefeitura do Município de Araraquara.

10.7. 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.

10.8. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à
autoridade competente a decisão em grau final.

10.9. 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.
11.

PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato/ ou recebimento da nota de empenho, 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.

11.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (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.

11.3. Ressaltamos que o benefício outorgado às pequenas empresas, no âmbito da habilitação, está
sintetizado no parágrafo 1º do art. 43: trata-se da faculdade de regularização dos defeitos existentes
e comprovados nos documentos de regularidade fiscal apresentados na oportunidade devida pela
pequena empresa, ou seja, o benefício não reside na dispensa de apresentação de documentos de
regularidade fiscal, mas sim na sua regularização. Daí se segue que o licitante que tiver deixado de
apresentar documento de regularidade fiscal, exigido no ato convocatório, deverá ser inabilitado.
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11.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 12.2, 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, ou revogar a licitação.
12.

DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

12.1. O valor estimado para a contratação é de R$ 345.468,33 (Trezentos e quarenta e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) e encontra-se em conformidade com
estimativa de preços, mediante cotação, devidamente juntada no processo administrativo, do qual se
originou o presente certame.
13.

ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

13.1. Dos Esclarecimentos e Impugnações
13.1.1. As impugnações serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura
do mesmo. Não serão aceitas as impugnações, subscritos por representante não habilitado
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

13.1.2. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de Esclarecimentos sobre o
Ato Convocatório e seus anexos desde que no prazo estabelecido.

13.1.3. Os

esclarecimentos

deverão

ser

encaminhados

no

e-mail:

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

13.1.4. AS IMPUGNAÇÕES SERÃO ACEITAS no e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com,
ou via correio, ou protocolado diretamente na Secretaria Municipal de Educação de
Araraquara, na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier, no prazo estabelecido.

13.1.5. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, de maneira motivada, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.

13.1.6. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.

13.2. Dos recursos:
13.2.1. Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá
manifestá-lo em campo próprio no site, e no prazo de 03 (três) dias úteis deverá apresentar
as razões do recurso via e-mail, correios, ou pessoalmente na sede da Secretaria da
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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.

13.2.2. Os recursos e contrarrazões serão aceitos no e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com,
ou via correio, ou protocolado diretamente na Secretaria Municipal de Educação de
Araraquara na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier, no prazo estabelecido,
devendo ser endereçada para autoridade competente.

13.2.3. Os recursos interpostos durante a fase de análise de propostas, de lances e de todo o
restante do procedimento do pregão serão julgados pela autoridade competente, conforme
o disposto art. 109, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.2.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação ao vencedor do certame.

13.2.5. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo.
13.2.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.2.7. Não serão aceitos recursos apresentados fora do prazo legal, subscritos por representante
não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo
proponente bem como aqueles que não forem protocolados na sede da Secretaria da
Educação. 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 10:00 às 16:30h.

13.2.8. 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.
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13.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerência de Compras,
Licitações e Contratos da Secretaria em epígrafe, o qual serão disponibilizadas para consulta
mediante pedido formal encaminhado à Secretária da Educação, sendo vedada a retirada dos autos da
Seção pelo interessado por qualquer motivo
14.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor,
com a posterior homologação do resultado pela Secretária Municipal da Educação

14.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a Secretária homologará o procedimento
licitatório ao licitante vencedor.
15.

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA

15.1. A VIGÊNCIA será de 12 (doze) meses.
15.2. PRAZO DE ENTREGA: A Contratada se obriga a entregar o produto, objeto do presente
certame no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do recebimento do Empenho, das 07:30h às
16:00h, no NGSAT - Núcleo de Gestão de Suprimentos, Almoxarifado e Transporte na Rua Ivo
A. Magnani, nº 200 - CEAR - Fonte Luminosa - Tel: (16) 3333-3969, (16) 3331-2382.

15.3. A empresa vencedora do item deverá entregar o material que atenda, rigorosamente, as
especificações constantes de sua proposta, respeitando o solicitado no edital.

15.4. Caso a Empresa não realize a entrega no período determinado sem solicitação de prorrogação de
prazo, o Empenho poderá ser cancelado.

15.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, montagem,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos
materiais.

15.6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
15.6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

15.6.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Secretaria requisitante, no prazo máximo de cinco (5) dias corridos, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

15.6.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
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15.6.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de cinco (5) dias corridos, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

15.7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade, das especificações e funcionamento contratados, mediante Termo de Recebimento ou
Recibo, firmado pelo servidor responsável.
16.

DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de Empenho.
16.2. O prazo do pagamento devido pelo Município é de um prazo não superior a 30 (trinta) dias após o
recebimento do objeto licitado, mediante apresentação do Termo de Recebimento Definitivo e da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor requisitante.

16.3. O Termo de Recebimento definitivo é que vai comprovar que os produtos estão em conformidade
total com o solicitado para assim ser encaminhado junto a Nota Fiscal para o pagamento.

16.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento será
contado da data do seu retorno devidamente regularizada.

16.5. As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com a mercadoria.
16.6. O pagamento será realizado dentro do prazo estipulado neste edital
16.7. Ocorrendo atraso no pagamento, o valor devido será atualizado pela variação "Pró Rata-die" pelo
IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento.
17.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com nota de
empenho (Art. 76 da lei 8.666/93).

17.2. A inexecução parcial ou total da nota de empenho, caracteriza descumprimento da obrigação
assumida e permitem aplicação das seguintes sanções pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:

17.2.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
17.2.2. Multas;
17.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública,
sendo: União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo
não superior a 5 anos.
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17.3. A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato/nota de
empenho, por dia de atraso.

17.4. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

17.5. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.

17.6. O prazo para defesa do licitante declarado inidôneo será de 10 (dez) dias da abertura de vista do
processo.

17.7. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior
ou caso fortuito.

17.8. A suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

17.8.1. Retardarem a execução do Pregão;
17.8.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
17.8.3. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal;
17.9. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e até a
entrega dos respetivos itens, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

17.10. Os recursos interpostos em face das penalidades serão julgados pela autoridade competente,
conforme o disposto art. 109, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.
18.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

18.1. A empresa vencedora obriga-se a fornecer os produtos objeto do presente, conforme as
especificações e em condições adequadas de uso, sujeitando-se ao controle de qualidade estabelecido
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA.

18.2. Quando solicitado o produto deverá ser substituído, sem nenhum ônus para Secretaria. Os produtos
que apresentem má qualidade deverão ser substituídos, salvo quando for provocado por uso
indevido, devidamente comprovado pela contratada.

18.3. Os produtos que apresentarem alteração, que prejudiquem o andamento normal dos trabalhos,
deverão ser prontamente trocados pelo fornecedor, sem nenhum ônus para a municipalidade.
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18.4. A empresa vencedora obriga-se a fornecer o objeto licitado ofertado, nas quantidades indicadas pelos
Órgãos, mediante formalização do empenho, no prazo estabelecido.

18.5. A empresa vencedora deverá manter durante todo o processo até a sua finalização, as condições
aprovadas durante a licitação.

18.6. A contratada será:
18.6.1. Responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado conforme
(Art. 70 Lei 8666/03).

18.6.2. Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.

18.7. Entregue o objeto referente a nota de empenho, o mesmo será recebido:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
19.

DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da
proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.2. Caso algum proponente se manifeste o mesmo terá direito a vista ao processo tanto das Propostas
Comerciais quanto dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.

19.3. É vedado à licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão.
19.4. A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o fornecimento, nem ceder o produto da
nota de empenho.

19.5. A presente licitação poderá ser anulada ou revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a
lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, para esse fim específico.
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19.7. A impugnação a presente Edital somente será considerada se apresentada ao protocolo da
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, com prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da reunião de abertura
do processo licitatório.

19.8. Todos os documentos apresentados deverão ser devidamente atualizados, em cópias autenticadas ou
em cópia acompanhada do original para autenticação pela Comissão de Licitações.

19.9. Os casos omissos serão submetidos a parecer do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitações
da Secretaria Municipal da Educação.

19.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, renunciando a outros por mais privilegiados que
sejam para dirimir as questões oriundas deste Pregão.

19.11. 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 - Modelo referencial de conhecimento do edital
Anexo IX– Declaração de documentos a disposição do tribunal
Anexo X – Termo de Recebimento Definitivo
Anexo XI – Ata de Registro de Preços

Araraquara, 20 de fevereiro de 2020.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2020
PROCESSO Nº. 248/2020
BB Nº 805543
1. OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, DE ACORDO COM O TERMO DE
REFERÊNCIA (ANEXO I).
2. JUSTIFICATIVA
O processo em questão visa atender às necessidades das unidades escolares pertencentes a Secretaria da
Educação.
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. DO FORNECIMENTO
A Contratada deverá fornecer o produto adjudicado de acordo com o solicitado e no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos a contar da data de recebimento do Empenho.
O local da entrega será no NGSAT - Núcleo de Gestão de Suprimentos, Almoxarifado e Transporte na Rua
Ivo A. Magnani, nº 200 - CEAR - Fonte Luminosa - Tel: (16) 3333-3969, (16) 3331-2382 das 07:30h às
16:00h.
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
A proposta de preços (Anexo II) deverá ser apresentada respeitando a especificação deste Termo de
Referência, com no máximo duas casas decimais.
7.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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Condições de Pagamento: não superior à 30 dias (conforme Lei Federal 8666/93), contados da data de
entrega e mediante nota fiscal devidamente atestada pelo setor responsável pelo recebimento dos materiais.
8. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS
As quantidades dos itens descritos abaixo, são quantidades estimadas pelo período de 12 meses.
VALOR
LOTE
DESCRIÇÃO
UNITARIO
MAXIMO
ABSORVENTE HIGIÊNICO, de uso externo, composto de fibras de
LOTE celulose, adesivo termoplástico, polímero acrílico, polietileno,
R$ 3,46
polipropileno, espessura fino, para fluxo a moderado, com abas, com
05
gel, com aderência, embalado individualmente – Pacote 8 unidades
ÁLCOOL EM GEL 70% - 500ml para desinfecção, com ação
antibacteriana, frasco com 500 gramas. Validade mínima de 12 meses.
O produto deve ser entregue com no máximo 30 (trinta) dias da sua data
de fabricação. As informações do produto tais como, modo de uso,
composição, precauções, entre outras deverão ser gravadas na
LOTE
embalagem de forma que não se apaguem com o tempo. Apresentar
R$ 5,20
01
Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e
Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante
ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.
Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico –
FISPQ, de acordo com NBR 14725.
DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL Translúcido cristal com
LOTE
reservatório – Dimensões mínimas: altura: 14 cm, largura: 13 cm e
R$ 32,80
07
profundidade: 27 cm
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Em
LOTE plástico ABS, cor branca, medindo aproximadamente 22,5 x 21 cm,
R$ 30,43
fecho de segurança, janela para inspeção do nível de papel toalha
08
remanescente, sistema de fixação antifurto fornecidos com o aparelho.
DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO Translúcido cristal com
LOTE
reservatório – Dimensões mínimas: altura: 14 cm, largura: 13 cm e
R$ 31,10
09
profundidade: 27 cm.
ESPONJA FIBRA sintética abrasiva forte, medidas aproximadas:
LOTE 130x240mm. Indicada para limpeza manual de superfícies com sujeiras
R$ 1,38
difíceis de tirar, ideal para uso em panelas e formas de cozinha
02
industrial, na cor verde escura.
FRASCO PULVERIZADOR Manual de gatilho, confeccionado em
LOTE
polietileno e polipropileno, com escala graduada de 50 a 500 ml.
R$ 5,77
04
Embalado individualmente em saco plástico.
PANO MULTIUSO - Pano de limpeza multiuso com excelente
LOTE absorção. Na cor laranja com ação antibactéria, tamanho mínimo 33 x
R$ 0,93
60 cm. Composição 100% de fibras de viscose. Resina acrílica, corante
03
e agente bacteriostático (triclosan). Entregar em caixa com as unidades
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dobradas. Apresentação de ficha técnica.
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA PARA LIMPEZA DAS
MÃOS - 5 litros Para antissepsia das mãos, isento de perfume e com
Triclosan. Formulação baseada em tensoativos especiais. Garante uma
eficiente limpeza das mãos. Mesmo sobre grande quantidade de
gorduras e proteínas. Características físico-quimicas. Aspecto- líquido
perolizado. Densidade– de 1,01 a 1,05 g/cm cúbicos, PH puro mínimo,
LOTE
viscoso IMO DE 5,0 a 6,0 no máximo. Composição- 2,4,4 tricloro-2,
06
hidroxi-difenil, éter (triclosan), hidroxicetil celulose, mistura de laurel
éter sulfato de sódio, distearato glicólico e monoetanolamina de ácido
graxo de coco, corantes (cl 19140 e 42051, laurileter sulfato de sódio,
ácido cítrico e água. Embalagem: galão de polietileno com 5 litros,
embalado em caixa de papelão. APRESENTAR REGISTRO /
NOTIFICAÇÃO ANVISA.
SANITIZANTE EM PÓ – 1 kg. A base de cloro para desinfecção e
esterilização de frutas, legumes e verduras. Utilizado para eliminação de
bactérias e micro-organismos. O produto deverá apresentar aspecto em
pó, na cor branca, PH (solução 0,5%), 5,5 a 7,5, teor de cloro ativo de
no mínimo 3%. Composição: dicloroisocianurato de sódio dihidratado e
LOTE coadjuvante. Diluição/Modo de usar: 66g do produto para 10l de água,
solução pode ser reutilizada até 3 (três) operações, quando utilizada na
10
concentração de 200 ppm. Produto com validade de 1 (um) ano. Deve
acompanhar colher plástica medidora dentro do produto lacrado. Ficha
Técnica: FISPQ e registro no Ministério da Saúde. Deve atender a
Resolução RDC n.º 216/2004 e Portaria n.º 15 da ANVISA.
APRESENTAR REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO ANVISA.

R$ 39,80

R$ 24,93

Considerações gerais:
1. Deverá ser entregue documentação que comprove a certificação solicitada, assim como
características específicas solicitadas que não constem na embalagem.
2. O setor de suprimentos solicita o envio de cópia das documentações técnicas solicitadas,
juntamente às amostras para fins de conferência.

Felipe Pierri
Gerente de Transporte Escolar, Suprimentos e Infraestrutura

28

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 II
MODELO PARA ENVIO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO: 015/2020
PROCESSO: 248/2020
BB Nº 805543
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

N.

CIDADE:

ESTADO:

FONE:

E-MAIL:

CEP:

DADOS BANCÁRIOS:
RESPONSÁVEL:
LOTE 1 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM
01

DESCRIÇÃO

MARCA

ÁLCOOL EM GEL 70%
(Conforme Termo de Referência)

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO
R$ 5,20

LOTE 2 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM
01

DESCRIÇÃO

MARCA

ESPONJA FIBRA (Conforme Termo de
Referência)
LOTE 3– AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

01

PANO MULTIUSO (Conforme Termo de Referência)

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO
R$ 1,38
VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO
R$ 0,93

LOTE 4 – COTA RESERVADA
ITEM
01

DESCRIÇÃO
FRASCO PULVERIZADOR
Referência)

(Conforme

MARCA
Termo

de

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO
R$ 5,77
29

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

LOTE 5 – COTA RESERVADA
ITEM
01

DESCRIÇÃO
ABSORVENTE
Referência)

HIGIÊNICO

(Conforme

MARCA
Termo

de

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO
R$ 3,46

LOTE 6 – COTA RESERVADA
ITEM

DESCRIÇÃO

01

SABONETE LÍQUIDO(Conforme Termo de Referência)

MARCA

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO
R$ 39,80

LOTE 7 – COTA RESERVADA
ITEM

DESCRIÇÃO

01

DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL (Conforme
Termo de Referência)

MARCA

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO
R$ 32,80

LOTE 8 – COTA RESERVADA
ITEM

DESCRIÇÃO

01

DISPENSER
PARA
PAPEL
TOALHA
INTERFOLHADO (Conforme Termo de Referência)

MARCA

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO
R$ 30,43

LOTE 9 – COTA RESERVADA
ITEM

DESCRIÇÃO

01

DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO (Conforme
Termo de Referência)

MARCA

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO
R$ 31,10

LOTE 10 – COTA RESERVADA
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

SANITIZANTE EM PÓ (Conforme Termo de
Referência)
Validade da proposta: 60 dias da data da abertura da sessão pública.
01

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO
R$ 24,93

______________________________________
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 Eletrônico Nº 015/2020, Processo 248/2020, 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
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do Pregão Eletrônico Nº 015/2020, Processo 248/2020, 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 empresa não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação
de sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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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 Eletrônico Nº 015/2020, Processo 248/2020, 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 da Pregão Eletrônico Nº 015/2020, Processo 248/2020,
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), estando apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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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 Eletrônico Nº 015/2020, Processo 248/2020, 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
MODELO REFERENCIAL DE CONHECIMENTO DO EDITAL

A signatária, para fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 015/2020, Processo 248/2020, DECLARA
sob pena da Lei, a ciência de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância
com as condições constantes no edital.
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

________,_____ de __________de_____

_______________________________________
(Nome da Empresa e de seu Representante Legal)
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ Nº: 45.276.128/0001-10
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, DE ACORDO COM O TERMO DE
REFERÊNCIA (ANEXO I).
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 Eletrônico nº 145/2018 Processo
3283/2018, 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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ANEXO X
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ Nº: 45.276.128/0001-10
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, DE ACORDO COM O TERMO DE
REFERÊNCIA (ANEXO I).
ACEITAÇÃO DO MATERIAL
O aceite ou não dos materiais recebidos deverá ser comunicado através deste termo no prazo de 02
dias úteis para que a Nota Fiscal seja enviada dentro do prazo cabível.
(

) ACEITO: Através do presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, atesto o aceite do(s)

material(is)/ entregue(s) pela empresa citada acima, referente ao(s) empenho(s) a qual, neste ato, não fica
isenta da responsabilidade de garantia do(s) produto(s).
(

) NÃO ACEITO: Justificar (Se necessário, utilize o verso)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Araraquara, XX de XXXXX de 2020.
______________________________________
Nome
Função
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ANEXO XI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2020
PROCESSO LICITATÓRIO. Nº 248/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que entre si celebram
O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA e a empresa (razão social
da empresa), objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS
UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, DE ACORDO COM O
TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA inscrito no CNPJ nº 45.276.128/0001-10 na sede da
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO estabelecida na Av. Vicente Jerônimo Freire, nº 22 –
Vila Xavier – CEP 14810-038 – Araraquara, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme
deliberação do Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços 015/2020, e do respectivo resultado
publicado no Diário Oficial do Estado em xxxxxxxx, homologado às fls xxx, do Processo n. 248/2020,
que vai assinada vai assinada pela Secretária Municipal da Educação Senhora CLÉLIA MARA DOS
SANTOS, brasileira, portadora do RG. Nº 17.870.907-4 e CPF/MF Nº 131.112.878-66, e de ora em
diante denominado ÓRGÃO GESTOR DO REGISTRO DE PREÇOS; e a empresa abaixo relacionada,
doravante denominada DETENTORA, por seu representante legal, ao final nominado, resolvem firmar o
presente ajuste para Registro de Preços, observando as disposições contidas na Lei: Lei Federal nº.
8666/93, Lei federal nº 10.520/2002 e Lei Complementar Federal nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, Lei Orgânica do Município de Araraquara e Decreto Municipal 8257/05. Tem
justo e combinado o presente ajuste, decorrente do PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE
PREÇOS 015/2020, bem como aos termos da Proposta vencedora, mediante condições e cláusulas a
seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, responsável pelo
gerenciamento deste Sistema de Registro de Preços – SRP, inclusive pela condução da respectiva
licitação
DETENTORA: XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXX,
estabelecida à XXXXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXX neste ato representada pelo
XXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXX SSP/SP e CPF XXXXX, residente e domiciliado na
cidade de XXXXX à XXXXXXXXX, de ora em diante denominada DETENTORA classificada para
registro de preços.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente ajuste o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA
(ANEXO I).
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços do Serviço, objetos da presente licitação, será de,
no máximo, 12 (DOZE) MESES, contados a partir de sua(s) assinatura(s).
2.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1. Os recursos financeiros correrão por conta do Orçamento do Exercício de 2020 por meio de recursos
próprios.
CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Coordenadoria Executiva de Gestão – Gerência
Compras, Licitações e Contratos, caberá o gerenciamento do sistema de Registro de Preço, no âmbito do
Poder Executivo.
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA DO MATERIAL
5.1. Cada solicitação de material será efetuada através de Empenho, emitido pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e será encaminhada ao fornecedor.
5.2. A Contratada se obriga a entregar os materiais, objeto do presente certame, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, DE FORMA PARCELADA, mediante solicitações da Secretaria Municipal da
Educação, NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS DO RECEBIMENTO DO
EMPENHO.
5.3. O prazo poderá ser prorrogado, por iniciativa da Secretaria Municipal da Educação de Araraquara,
fundada em conveniência administrativa.
5.4. O fornecedor ficará obrigado a atender o empenho dentro do prazo de validade do Registro de
Preços, mesmo se a entrega ocorrer em data posterior a do seu vencimento.
5.5. Todas as despesas relativas à execução do objeto são por conta da contratada.
5.6. Fica obrigado o fornecedor a fazer a troca, no todo ou em parte, de materiais em que se verificarem
inconformidades com os termos deste Edital e seus Anexos.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. O prazo do pagamento devido pelo Município é de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento do objeto licitado, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.2. O pagamento ficará condicionado à entrega da nota fiscal, após a realização das análises e
conferência do produto entregue, conforme as especificações do Edital.
6.3. 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
7.1. A DETENTORA obriga-se a:
7.1.1. Executar o objeto do presente, conforme as especificações, sujeitando-se ao controle
estabelecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA.
7.1.2. Durante a vigência do contrato, deverão ser trocados, sem nenhum ônus para Secretaria, os
materiais que não estiverem de acordo com firmado na presente ata.
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7.1.3. O não cumprimento de qualquer cláusula do edital e respectiva ata e sua consequente
denúncia, por inadimplência, poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% do valor total do
objeto licitado.
7.1.4. As demais obrigações decorrentes, exclusivamente, da execução desta ATA firmados entre
os Participantes e os Detentores de preços registrado, estão estabelecidas no Edital do Pregão
Eletrônico 015/2020.
7.1.5. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços,
fica obrigado a:
a) Atender a todas as solicitações efetuadas pela Secretaria Municipal da Educação,
mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento.
b) Executar o objeto licitado ofertado, na quantidade indicada pelos denominado órgão
gestor do registro de preços, mediante formalização do empenho, no prazo estabelecido
na Ordem de Serviço emitido em seu favor pelo Órgão do SRP.
c). 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 desta Ata.
7.2. Ao Órgão Gestor do Registro de Preços o controle e educação do SRP, caberá:
7.2.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
7.2.2. Providenciar, sempre que solicitada, a indicação do fornecedor detentor de preço
registrado, para atendimento às necessidades da Educação, obedecendo à ordem de classificação e
aos quantitativos definidos nesta Ata;
7.2.3. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
7.2.4. Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de
Preços:
a) Advertência;
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na Ata de Registro de
Preços;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Educação, por prazo não superior a 05 (cinco) anos nos Pregões e 02 (dois) anos nas
Licitações Pública;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Educação Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade, respeitado o prazo máximo de 02 (dois)
anos.
7.2.5. Cancelar o registro do fornecedor detentor do preço registrado;
CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados em cada lote, do Pregão nº 015/2020 pelas
empresas signatárias desta Ata, observando os preços de mercado vigentes na data deste Pregão, de
acordo com o artigo 5º, inciso IV, disposto no Decreto nº 7.919 de 20/12/2002,
8.2. Os preços registro desta ATA são:
DESCRIÇÃO
VALOR UNITÁRIO
UNID.
REGISTRADO
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Este documento, e servirá de base para as futuras contratações do objeto licitado, observadas as condições
de mercado.
CLÁUSULA NONA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
9.1. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência
da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados
9.2. A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documentos hábeis, para
análise da unidade encarregada do controle do sistema de registro de preços, designada pela Secretaria
Municipal da EDUCAÇÃO. A unidade encarregada do controle do sistema de posse da documentação e
da justificativa apresentadas, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir em
percentuais diferentes dos solicitados.
9.3. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que
verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. Em qualquer hipótese os preços
decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no
mercado à época do registro - equação econômico-financeira.
Decreto Municipal 7919-2002
§ 5º - Havendo preços registrados, as requisições de compra a serem processadas com
base no parágrafo anterior observarão ao seguinte:
I - serão justificadas e acompanhadas de pesquisas de mercado;
II - conterão indicação da irregularidade existente no registro ou referente ao
fornecedor;
III - conterão cópia das medidas já adotadas para apuração dos fatos.
9.4. A pesquisa de preços de que trata este artigo deverá integrar o processo respectivo e o sistema de
controle do registro de preços. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial do
Município.
9.5. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Antes de
receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do
compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de
comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não
pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço
registrado.
9.6. Os preços unitários a serem aplicados serão aqueles descritos na proposta comercial da contratada e
conforme ANEXO II do edital do Pregão Eletronico 015/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e, em especial:
10.1.1. - Unilateralmente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO quando:
a) O fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu
origem ao registro de preços;
b) O fornecedor não atender à convocação para assinatura desta ATA decorrente de
registro de preços, não retirar ou não aceitar a autorização de fornecimento ou ordem de
serviço no prazo estabelecido, sem justificativa por escrito aceita pela Educação;
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c) O fornecedor der causa à rescisão desta ATA decorrente de registro de preços,
especialmente se deixar de cumprir ou executar as condições desta ATA ou autorização
de fornecimento ou qualquer de suas cláusulas ou condições;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta ATA decorrente do
registro de preços;
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o
fornecedor se recusar a baixá-los na forma prevista no edital e nesta ATA de
compromisso de fornecimento;
f) Por razões de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente
justificado;
10.2. Por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitações escrito aceita pela Educação,
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu origem ao registro de preços
ou de cumprir as cláusulas e condições desta ATA de compromisso de fornecimento.
10.3. O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, devendo sua
comunicação, ser feita por:
10.3.1. Correspondência com recibo de entrega, juntando-se o comprovante nos autos respectivos;
10.3.2. Publicação na imprensa oficial do Município por uma vez e afixado no local de costume
do órgão responsável pelo registro, considerando-se cancelado o registro na data de publicação na
imprensa oficial.
10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Educação a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993.
10.5. Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste artigo, é facultada
à educação e a aplicação das penalidades legais e contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
garantido o direito ao contraditório e à defesa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
aplicou penalidade, além de ser descredenciado no cadastro de fornecedores, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital de Pregão nº 080/2019 e das demais cominações legais, o licitante que:
I - Ensejar o retardamento da execução do certame;
II - Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
a) Não assinar a ata de registro de preços;
b) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
c) Não mantiver a proposta.
11.2. 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.
11.3. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.
11.4. Ocorrendo atraso na execução será aplicada multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento)
por dia de atraso, até o limite de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total desta ATA.
11.5. O não cumprimento de qualquer cláusula do edital e respectiva ata e sua consequente denúncia, por
inadimplência, poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% do valor total do objeto licitado.
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11.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada
judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município.
11.7. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa
prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação.
11.8. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei
Federal nº 8.883/94, com o Decreto Municipal nº 7.919 no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.
12.2. Integram este Registro, como se nele estivessem transcritos, o instrumento convocatório da licitação
com seus anexos e a proposta da DETENTORA.
12.3. A DETENTORA do Registro de Preços deverá comunicar à toda e qualquer alteração nos dados
cadastrais, para atualização.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.01. Fica eleito o foro da cidade de Araraquara, para conhecer das questões relacionadas com a presente
Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.
13.02. Assinam esta Ata, os Signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o
compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.
Araraquara, xx de xxxxx de 2020.
_______________________________________________
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

______________________________________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TESTEMUNHAS:
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