PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE
CNPJ 45.148.699/0001-70

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
EDUCAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL
DIDÁTICO, ESPECÍFICO PARA OS ALUNOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
QUE FREQUENTAM O MATERNAL I (02 A 03
ANOS);; MATERNAL II (03 A 04 ANOS); 1ª ETAPA
(04 A 05 ANOS) E 2ª ETAPA (05 A 06 ANOS) E O
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO),
CONFORME DESCRITO NO ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL.
PREÂMBULO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 021/2017
PROCESSO Nº: 025/2017
DATA DA REALIZAÇÃO: 23 de março de 2017
HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 14:00h
HORÁRIO DE INÍCIO: 14h10min
0min
LOCAL: Sala do setor administrativo da sede da Prefeitura do Município de Onda Verde,
Estado de São Paulo, situada na Avenida Romano Calil, 261, centro.
O MUNICÍPIO DE ONDA VERDE,, através do Departamento de Licitações e
Contratos, torna público que se acha aberta Licitação na modalidade Pregão Presencial Nº
021/2017, do tipo MENOR PREÇO
P
POR ITEM, Processo n° 025/2017,
/2017, por intermédio de
seu Pregoeiro Oficial, senhor Antônio Roberto Pereira,
ereira, designado pelo Decreto Municipal
n° 6.589 de 02 de janeiro de 2017, com o auxílio de sua Equipe de Apoio, designados nos
autos do processo em epígrafe, tendo por objeto a “Contratação
Contratação de empresa
especializada em educação, para fornecimento de material didático, específico para os
alunos das escolas municipais de Educação Infantil, que frequentam o maternal I (02
( a 03
anos);; maternal II (03 a 04 anos);; 1ª Etapa (04 a 05 anos), 2ª Etapa (05 a 06 anos) e o
ensino fundamental (1º ao 5º ano),
ano) conforme descrito no Anexo I – Termo de referência
do presente edital”, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto Municipal n° 1710, de 12 de abril de 2013, pela Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, que dá prioridade de Acesso ao Mercado Público das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aplicando-se
aplicando se as disposições da Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a
qual confere prioridade de Acesso ao Mercado Público das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e o Decreto Municipal n° 1710, de 12 de abril de 2013, aplicando-se,
aplicando
subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
demais normas regulamentares aplicáveis
ap
à espécie.
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As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório
e anexos, que dele fazem parte integrante.
O Edital poderá ser consultado ou obtido pelo site www.ondaverde.sp.gov.br,
www.ondaverde.sp
e/ou no Setor Administrativo da sede da Prefeitura do Município de Onda Verde, Estado
de São Paulo, situada na Avenida Romano Calil, 261, centro,
centro, no horário das 10h às 11h e
das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira,
sexta
local onde poderão ser prestados os
esclarecimentos julgados necessários.
Sem prejuízo das publicações necessárias, qualquer alteração, modificação ou
informação referente ao Edital em questão, estará disponível no site acima citado,
cabendo aos interessados a inteira responsabilidade
responsabilidade de acompanhar as informações
prestadas pelo Município de Onda Verde/SP,
/SP, não podendo alegar desconhecimento sobre
quaisquer informações prestadas com referência ao Edital em questão.
1 – DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto deste Pregão Presencial a contratação de empresa especializada em
educação, para fornecimento de material didático, específico para os alunos das escolas
municipais de Educação Infantil, que frequentam o maternal I (02 a 03
3 anos);
anos maternal II
(03 a 04 anos); 1ª Etapa (04 a 05 anos), 2ª Etapa (05 a 06 anos) e o ensino fundamental
(1º ao 5º ano), implantação dos produtos para o corpo docente e capacitações bimestrais,
conforme descrito no Anexo I – Termo de referência do presente edital.
1.2 – O material didático para as referidas
referidas etapas de escolaridade deverá estar de acordo
com os parâmetros curriculares para a educação infantil e Fundamental do Ministério da
Educação, contemplando o que segue abaixo e devendo ainda atender as especificações
constantes no Anexo I deste edital:
1.2.1 – Maternal I - Arte, Natureza (ciências), Educação Ambiental,
Ambiental Linguagem e
Comunicação, Sociedade e Diversidade, Números e Formas, Movimento e Equilíbrio.
1.2.2 – Maternal II - Arte, Natureza (ciências), Educação Ambiental,
Ambiental Linguagem e
Comunicação, Sociedade e Diversidade, Números e Formas, Movimento e Equilíbrio.
1.2.3 – 1ª Etapa Infantil – Arte, Natureza (ciências), Educação Ambiental,
Ambiental Linguagem e
Comunicação, Sociedade e Diversidade, Números e Formas, Movimento e Equilíbrio.
1.2.4 – 2ª Etapa Infantilil – Arte, Música, Natureza (ciências), Educação Ambiental,
Linguagem e Comunicação, Sociedade e Diversidade, Números e Formas, Movimento e
Equilíbrio.
1.2.5 – Ensino Fundamental – 1º ano ao 5º ano:: Arte, Natureza (ciências), Educação
Ambiental (Geografia),, Linguagem e Comunicação, Sociedade e Diversidade, Números e
Formas, Movimento e Equilíbrio,
Equilíbrio Inglês.
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1.2.6 – Ensino Fundamental – Material de apoio (Língua Portuguesa e Matemática).
1.2.7 - Ensino Fundamental – Material de apoio para prova Brasil e Saresp para alunos do
3º e 5º ano (Língua Portuguesa e Matemática).
1.2.8 – Educação Infantil (1ª e 2ª etapa) – Aulas Interativas (Software Educacional).
1.2.9 – Ensino Fundamental (1º
( ao 5º ano) – Aulas Interativas (Software Educacional).
1.3 – A empresa contratada deverá ministrar treinamento para os professores, ficando
estabelecido que o mesmo não acarretará custos adicionais. Será necessário
acompanhamento bimestral na escola de educação infantil e ensino fundamental,
fundamental com
orientações sobre a correta utilização dos materiais, conforme descrito no Anexo I.
1.4 – As turmas da 1ª e 2ª Etapa da educação infantil,, para o período letivo de 2017,
perfazem um total estimado de 264 (duzentos e sessenta e quatro)) alunos, sendo assim
distribuídos: 80 (oitenta) alunos - 1ª Etapa; 184 (cento e oitenta e quatro) alunos– 2ª
Etapa;
1.4.1 - Ensino
nsino Fundamental – 395 (trezentos e noventa e cinco) alunos..
1.4.2 – Os professores da Educação Infantil- 17 (dezessete) professores e do Ensino
Fundamental – 20 (vinte) professores.
1.4.3 – Material de Apoio do Ensino Fundamental – 60 (sessenta) alunos e 08 (oito)
professores.
1.4.4 – Material de apoio para prova Brasil e Saresp do Ensino Fundamental – 180 (cento
e oitenta) alunos e 08 (oito) professores.
2 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação, pessoas jurídicas, que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital.
2.2 – Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, empresa que tenha
sócio ou empregado que seja servidor dos Poderes Executivo ou Legislativo deste
Município, impedidos de participar de qualquer fase do processo, bem como os
interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:
I – Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual ou Municipal,
Municip sob pena de
incidir no parágrafo único, do artigo 97, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações;
II – Suspensa de participar de licitação por ato do Poder Público;
III – Empresas que estejam reunidas sob consórcio, qualquer que seja a forma de sua
constituição;
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IV – Empresas que estejam em processo de falência e/ou recuperação judicial ou
extrajudicial;
V – Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e seus parágrafos.
2.3 – A observância das vedações supramencionadas
supramencionadas é de inteira responsabilidade da
licitante que, pelo descumprimento, se sujeitará às penalidades cabíveis.
2.4 – O Município se reserva no direito de inspecionar os objetos, podendo recusá-los
recusá
ou
solicitar substituição.
2.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro Oficial, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, no Departamento de Licitações e Contratos, situado na
Avenida Romano Calil, nº 261, centro,
centro Onda Verde/SP, CEP n° 15.450-000,
000, das 10h às
11h
h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail
e
licitacao@ondaverde.sp.gov.br
3 – DO CREDENCIAMENTO:
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se
se de representante legal:
a1) Documento oficial de identificação que contenha foto;
a2) 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;
a3) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ).
b) Tratando-se
se de procurador:
b1) Documento oficial de identificação
identificaç que contenha foto;
b2) Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado
na Junta Comercial;
b3) Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes
do mandante para a outorga. Este documento deverá
deverá obrigatoriamente estar autenticado
e reconhecido em cartório;
b4) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ).
c) As microempresas e as empresas de pequeno porte participarão desta licitação,
usufruindo os benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, apresentando os documentos que comprovem esta
condição ou Declaração de enquadramento como microempresa – ME e/ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), nos termos
te
do Anexo VIII.
3.2 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo
que cada um poderá representar apenas uma empresa credenciada.
3.3 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do
Pregoeiro.
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3.4 – Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
3.5 – Na proposta deverá constar o Nome, RG, CPF, E-mail
E mail Funcional e E-mail
E
Pessoal do
sócio administrador, ou aquele legalmente revestido
revestido de poderes para assinatura de
contrato.
3.6 – Solicitamos que os Licitantes interessados preencham a proposta eletrônica, que
poderá ser retirada no site da prefeitura municipal.
3.7 – A ausência da exigência do item acima não será considerado motivo de
d
desclassificação da proposta.
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 – A “Proposta de Preços” deverá ser apresentada no local, dia e hora determinados no
presente Edital, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em sua
parte externa, os dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE (NOME/ENDEREÇO/FONE/E-MAIL/CNPJ)
(NOME/ENDEREÇO/FONE/E MAIL/CNPJ)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021
21/2017
PROCESSO Nº 025/2017
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ONDA VERDE
4.2 – Este envelope deverá conter em seu interior os seguintes elementos:
a) Todas as folhas ser em papel timbrado contendo nome, endereço, CNPJ e inscrição
estadual da proponente;
b) Número do processo e do Pregão;
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca dos produtos
cotados, em conformidade com as especificações do Termo de Referência (Anexo
(
I);
d) Preço unitário por item e preço total, em moeda corrente nacional, com apenas duas
casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além
do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto
eto da presente licitação;
e) A validade da proposta refere-se
refere se única e exclusivamente a este processo licitatório.
f) As licitantes deverão apresentar, na proposta comercial, apenas o preço final de venda
para fins de comparação por parte do Pregoeiro e Equipe
Equipe de Apoio. É responsabilidade de
cada licitante observar a tributação aplicável ao seu caso, principalmente no que se refere
ao ISS, ICMS, seja mercadoria sujeita a isenção, à sistemática de substituição tributária,
empresa optante de regime especial (exemplo Simples Nacional), entre outros. Observese, no que couber, o disposto no artigo 55 do Anexo I do Regulamento do ICMS de São
Paulo (RICMS).
4.3 – Em caso de divergência entre o valor unitário do item e seu valor total, será
considerado o primeiro.
4.4 – O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
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4.5 – A apresentação das propostas implicará a plena aceitação, por parte do proponente,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
5.1 – Os “Documentos
ntos para Habilitação” deverão ser apresentados no local, dia e hora
determinados no presente Edital, em envelope devidamente lacrado e rubricado no
fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE (NOME/ENDEREÇO/FONE/E-MAIL/CNPJ)
(NOME/ENDEREÇO/FONE/E MAIL/CNPJ)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021
21/2017
PROCESSO Nº 024/2017
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ONDA VERDE
5.2 – Este envelope deverá conter em seu interior a documentação relativa à habilitação
jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira,
econômico
à regularidade fiscal e
ao cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
5.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) No caso de Empresa Individual, apresentar o Registro Comercial;
Comerci
b) No caso de Sociedades Comerciais:
b1) Apresentar o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial;
b2) Apresentar os documentos de eleição dos atuais administradores acompanhados da
documentação mencionada na alínea “b1”, deste subitem;
c) No caso de Sociedades Civis, apresentar o Ato constitutivo devidamente registrado no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
d) No caso de Empresa ou Sociedade
Sociedade Estrangeira em funcionamento no país, apresentar o
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir.
5.2.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.2.2.1 – Apresentação de, no mínimo, 03
3 (três) atestados de qualificação técnica, em
nome do licitante, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove o fornecimento anterior em característica, quantidade e prazo pertinente e
compatível com o objeto da licitação.
licit
5.2.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
5.2.3.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
comprovando a boa situação financeira da empresa licitante.
a) Tratando-se
se de empresa constituída no curso do primeiro exercício de sua existência, o
interessado deverá apresentar “balanço de abertura” para fins de apreciação da sua
situação econômico-financeira.
financeira.
b) Fica dispensado de apresentar balanço patrimonial aquele que na forma da lei for
enquadrado como microempresa
microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da legislação
federal, que tenham apresentado junto ao Credenciamento os documentos que
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comprovem esta condição ou Declaração de enquadramento como microempresa – ME
e/ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).
5.2.3.2 – Certidão
idão negativa de falência e/ou recuperação judicial expedida pelo Ofício
Judicial distribuidor da Justiça Estadual da sede da pessoa Jurídica.
5.2.4 – REGULARIDADE FISCAL
5.2.4.1 – Deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Federal e Certidão de
regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), através de
certidão conjunta.
b) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual;
c) Certidão de regularidade
ade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante
ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Certidão de regularidade de débito com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda
Fazend Nacional.
e) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa
(www.tst.jus.br/certidao).
5.2.4.2 – As comprovações de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
apresente alguma restrição;
5.2.4.3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério
desta municipalidade, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
5.2.4.4 – A não regularização
zação da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital, procedendo-se
se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar
os atos referentes ao
o procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII, da Lei
nº 10.520/2002.
5.2.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES
5.2.5.1 – Elaboradas em papel timbrado e subscritas por seu representante legal:
a) Declaração de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
conforme modelo anexo ao Decreto Estadual n° 42.911, de 06/03/98
06/
(Anexo
Anexo VI);
V
b) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a Administração (Anexo
Anexo IV);
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a Certidão
Cer
negativa de falência ou concordata (item 5.2.3.2),
), onde é solicitado o prazo de 60
(sessenta) dias.
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6.2 – Toda documentação a ser apresentada para fins de habilitação deverá ser no todo
da matriz ou no todo da filial.
6.3 – Os documentos exigidos deverão ser preferencialmente relacionados, separados,
colacionados e numerados na ordem estabelecida neste Edital.
6.4 – Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar
acompanhado da respectiva tradução, por tradutor juramentado, para o idioma pátrio.
6.5 – Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou
rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.
6.6 – Após a entrega dos envelopes, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo
justo, decorrente
corrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
6.7 – Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma depois de aberto o
respectivo envelope.
6.8 – Ao licitante que desistir da proposta sem motivo justo ou depois de aberto o
respectivo envelopee será, imediatamente, aplicada à sanção prevista neste Edital.
7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 – No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento
do Pregão.
7.2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro os
envelopes 01 e 02, referente a “Proposta de preços” e “Documentos de Habilitação”
respectivamente.
7.3 – Iniciada a abertura do primeiro envelope, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
7.4 – No julgamento das propostas será considerado o critério de “MENOR
“MENOR PREÇO ITEM”,
observadas as especificações e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade
exigidos no Edital.
7.5 – A análise das propostas pelo Pregoeiro
Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital;
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de prejudicar o
julgamento;
d) Forem manifestamente inexequíveis;
e) Fizerem menção a qualquer forma de correção ou atualização monetária.
7.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores
àquela;
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição
condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de
03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
7.7 – O Pregoeiro
goeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior
preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se
decidindo se por meio de sorteio no
caso de empate de preços.
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7.7.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
7.8 – A etapa de lances verbais será considerada
considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem expressamente da formulação de lances.
7.9 – Não será admitida desistência dos lances ofertados, sujeitando-se
sujeitando
o Licitante
desistente às penalidades constantes neste Edital.
7.10 – Encerrada a etapa de lances, se houver empate, será assegurado o exercício do
direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes
termos:
7.10.1 – Entende-se
se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas
esas e empresas de pequeno porte sejam iguais à proposta mais bem
classificada;
7.10.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;
a) Para tanto, será convocada pelo Pregoeiro para exercer seu direito de preferência e
apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a convocação do
Pregoeiro, sob pena de preclusão;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
7.10.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
aque que primeiro
poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;
c) Entende-se
se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual
valor, respeitada a ordem de classificação;
7.10.3 – O exercício do direito de preferência somente será
será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte;
7.10.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
retomar-se-ão,
ão, em sessão pública, os procedimentos
procedimentos relativos à licitação, nos termos do
artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/2002, sendo assegurado o exercício do direito de
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de
pequeno porte cujas propostas se encontrem
encontrem no intervalo estabelecido no subitem
7.10.1.
7.10.4.1 - Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno
porte, e não configurada a hipótese prevista no subitem 7.10.4, será declarada a melhor
oferta àquela proposta originalmente vencedora
venc
da fase de lances.
7.11 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se
considerando
para as selecionadas o último preço ofertado.
7.12 – O Pregoeiro
goeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à
redução do preço.
7.13 – Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
7.13.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes.
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7.14 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope n° 02,
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
7.15 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital,
alicitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
7.16 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com
seu autor,
tor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
7.17 – Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas
todas as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e
pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos
licitantes
icitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
7.18 – Da reunião lavrar--se-áá ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, sua equipe de apoio e licitantes
presentes.
7.19 – Eventuais dúvidas e circunstâncias serão dirimidas pelo Pregoeiro que fica
revestido de poderes para decisões, lançar mão do instituto das diligências, consoante às
disposições contidas no artigo 43, §3º, da Lei
Lei de Licitações e Contratos Administrativos,
pautando pelo princípio da ampliação da concorrência e princípios do direito
administrativo.
7.20 - Deverá ser apresentada a amostra do material didático, devidamente
acondicionada em caixa ou envelope, devendo esta atender as especificações contidas
no Anexo I deste edital, sob pena da não aprovação.
7.20.1 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, a
licitante será declarada classificada, e suas amostras serão entregues à COMISSÃO DE
ANÁLISE DE AMOSTRAS DE MATERIAL DIDÁTICO especialmente designada pela
Portaria nº 6.636 de 07 de fevereiro de 2017, fica nomeados: ANDREA APARECIDA
FÁVERO, ANA RITA LUIZ E MARISTELA APARECIDA FACIPIERI, para avaliação das
mesmas, quanto aos respectivos
respectivos materiais recebidos. As amostras serão analisadas
para fins de se atestar o atendimento de todos os requisitos do edital e seus anexos.
7.20.2 - Caso as amostras não sejam aprovadas, o pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.

8 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer
recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se
abrindo se então o prazo de 03 (três) dias para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão
começarão a correr no término
do prazo do recorrente, sendo-lhes
sendo lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.

Av. Romano Calil, 261 – Centro – Onda Verde – SP. Cep 15450-000
15450

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE
CNPJ 45.148.699/0001-70

8.3 – A não apresentação de razões ou de contrarrazões de recurso não impedirá o seu
regular processamento e julgamento.
8.4 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminháencaminhá
lo devidamente informado à autoridade competente.
8.5 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora
vencedora e homologará o
procedimento.
8.6 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
9 – PRAZO DE ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DO OBJETO
9.1 – O prazo de entrega do bem licitado em perfeitas condições de uso será de forma
imediata após a assinatura do contrato, mediante apresentação de nota fiscal,
acompanhado de documento atestando o recebimento do bem através de emissão de
ordem de fornecimento emitida pelo Município de Onda Verde.
9.2 – O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá com a entrega
total do item adquirido ressalvado a prazo de garantia.
9.3 – O prazo de garantia será de no mínimo de doze (12) meses a partir da data de
entrega constante
tante da nota fiscal e será aferido no ato da entrega do bem licitado.
9.4 – O objeto deverá ser entregue, na E.M.E.I. Caminho Encantado, Rua Nove de Julho,
nº 940, centro, na cidade de Onda Verde/SP,
/SP, em horário de expediente (das 08:00h às
12:00h e das 13:00h às 17:00h) e todas as despesas decorrentes de transporte entre
outras, ficarão por conta da empresa vencedora deste certame;
9.5 – A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante do
Município, designado para esse fim, que realizará
realizará a atestação de conformidade da
entrega do mesmo. Será permitida a assistência de terceiros.
9.6 – Verificada a desconformidade do produto, a licitante vencedora deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se
sujeitan
às
penalidades previstas neste edital.
9.7 – O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula
ocasionará a aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor.
9.8 – O fornecimento do bem deverá atender aos padrões qualitativos
qualitativos aceitáveis, sendo
que o Município recusará o que não estiver de acordo e, as despesas decorrentes serão
todas por conta da empresa vencedora desta licitação.
9.9 – A nota fiscal/fatura em nome do Município de Onda Verde deverá,
obrigatoriamente, enviada para o e-mail
e
licitacao@ondaverde.sp.gov.br assim que for
emitida e entregue cópia junto com o seu objeto.
10 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
10.1 – DA CONTRATADA
10.1.1 – Responder por si e por seus prepostos civil e criminalmente, por danos causados
ao Município ou a terceiros por sua culpa ou dolo.
10.1.2 – Arcar com as despesas referentes aos encargos comerciais, fiscais, trabalhistas,
inclusive com os tributos municipais, estaduais e federais, incidentes sobre o objeto
licitado.
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10.1.3 – Arcar com as despesas de entrega do bem licitado na sede do Município de Onda
Verde,, inclusive com as despesas de frete, transporte ou transportadora.
10.1.4 – Cumprir com a entrega em horário de expediente
expediente deste Município, das 08:00h às
12:00h e das 13:00h às 17:00h horas, em dias úteis.
10.1.5 – Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas
pelo Município de Onda Verde,
Verde respeitando o prazo estipulado.
10.2 – DO CONTRATANTE
10.2.1 – Prestar todas as informações necessárias a Contratada para a perfeita entrega do
objeto licitado de acordo com o descrito neste edital, bem como sua fiscalização,
aplicando as penalidades legais e contratuais cabíveis às hipóteses de descumprimento
descu
parcial ou total do presente contrato.
10.2.2 – Efetuar o pagamento à Contratada conforme disposto no edital, após a entrega
do objeto, acompanhada da nota fiscal no setor competente.
10.2.3 – Penalizar quando ocorrer à inexecução total ou parcial
parcial referente ao não
cumprimento da entrega pela empresa vencedora desta licitação.
11 – DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento será efetuado após faturamento do objeto, mediante apresentação
da nota fiscal no protocolo desta unidade, situada na Avenida Romano Calil, 261, centro,
centro
Onda Verde/SP,
/SP, observadas as condições de entrega previstas neste instrumento.
11.2 – Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções,
o prazo estipulado no item 11.1 passará a ser contado a partir
partir da data da sua
reapresentação.
11.3 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em nome da contratada,
conforme o Banco, Agência e número da Conta Corrente previamente informado pela
contratada.
12 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 – As despesas decorrentes do presente processo licitatórias onerarão dotação
orçamentária própria e específica do orçamento do exercício de 2017, a saber:
03.01 – ENSINO FUNDAMENTAL
03.04 – EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
339039.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
13 – DA VIGÊNCIA
13.1 – O presente Pregão Presencial vigorará a partir da data de publicação até
31/12/2017.
14 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:
14.1 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as
previstas na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, neste Pregão e no Contrato.
14.2 – Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:
14.2.1 – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrado
administrativamente ou judicialmente, correspondente a:
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a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo
para entrega do objeto;
b) 2,0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo,
motiv por parte
da proponente vencedora;
c) O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10,0% (dez
por cento) do valor global do Contrato. Caso aconteça, o MUNICÍPIO terá o direito de
rescindir o Contrato mediante notificação.
14.2.2 – Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, a
Licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais,
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e suspenso do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Onda Verde,
Verde pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, na hipótese de:
a) Recusar-se
se a retirar a Autorização de Fornecimento ou assinar o contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
prop
b) Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que
cumpria os requisitos de habilitação;
c) Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em
ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao
encerramento do certame;
d) Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em
ata;
e) Não manter a proposta após a homologação;
f) Desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
competiç
g) Comportar-se
se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
h) Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) Fraudar a execução do contrato;
j) Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.
14.3 – Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
Licitante ou Contratada, graduando-as
graduando
e podendo deixar de aplicá-las,
las, se admitidas as
justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei
nº 8.666/93.
14.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da Licitante/Contratada.
14.5 – Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente
pende
de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
14.6 – Quando comprovada uma dessas hipóteses, este Município poderá indicar o
próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo
administrativo para a aplicação de penalidades.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
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15.2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio
apo e pelos licitantes
presentes.
15.3 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
15.4 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelos licitantes
presentes.
15.5 – O resultado do presente certame será afixado no mural de avisos da sede da
Prefeitura do Município de Onda Verde e no site oficial: www.ondaverde.sp.gov.br
daverde.sp.gov.br
15.6 – O Pregoeiro, no interesse público poderá sanar relevar omissões ou erros
puramente formais observados 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.
15.7 – Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Minuta da Proposta;
Proposta
Anexo III – Minuta de Credenciamento;
Credenciamento
Anexo IV – Minuta da Declaração de Inexistência de fatos superveniente Impeditivo da
habilitação;
Anexo V – Minuta de Contrato;
Anexo VI – Minuta da declaração que não emprega menor – Lei 9854-99;
99;
Anexo VII – Minuta da declaração de pleno atendimento às exigências habilitação;
Anexo VIII – Minuta da declaração Contador – Lei 123/2006;
Anexo IX – Minuta da declaração representante legal – Lei 123/2006;
Anexo X – Termo de ciência e notificação.
15.08 – Este Município se reserva no direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo
critério, desde que presentes razões de interesse público, supervenientes, observadas as
formalidades legais: adiar, revogar e anular parcial ou totalmente a presente licitação.
15.09 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da presente licitação, não resolvidas
na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Nova Granada,
Granada Estado
de São Paulo.

Onda Verde/SP, 08 de março de 2017.

______________________________________
FABRÍCIO PIRES DE CARVALHO
Prefeito do Município de Onda Verde/SP
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