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PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO Nº 069/2018
EDITAL Nº 049/2018

EDITAL REPUBLICADO

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS
ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR
CONDICIONADO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO –
Conforme especificações técnicas do Termo de referência - Anexo I.

Credenciamento: Dia 19/10/2018, das 09:00 horas às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na
Sala do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP.

Entrega dos envelopes: Dia 19/10/2018, até às 09:30 horas, na Sessão de Protocolos da
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro,
Pariquera-Açu, Centro

Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas do dia 19/10/2018, na Sala do Setor de Licitação,
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu-SP.

Fazem parte integrante deste edital os anexos abaixo relacionados:

ANEXO I: Termo de Referência

ANEXO II: Modelo de Proposta

ANEXO III: Modelo de Procuração para Credenciamento.

ANEXO IV: Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação.

ANEXO V: Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

ANEXO VI – Minuta do Contrato

ANEXO VII – Recibo de retirada do edital (Que deverá ser impresso, preenchido e
encaminhado via fax (13) 38562330.

ÍNDICE
1 - DO OBJETO
2 – DA PARTICIPAÇÃO
3 – DO CREDENCIAMENTO
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4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE HABILITAÇÃO
7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8 - DO RECURSO DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9 – DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
10 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
11 – DA FORMA DE PAGAMENTO
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Senhor JOSE CARLOS SILVA PINTO, Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU, Estado
de São Paulo, usando a competência, torna público que se acha aberta, licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018, do tipoMENOR PREÇO POR ITEM – objetivando
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS
ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR
CONDICIONADO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO,
atendendo as especificações técnicas do Termo de Referência - Anexo I, para atender as
necessidades do Departamento Municipal de Educação, que será regido pela Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Municipal 404/2.008 e 493/2.009, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1.993, com alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2.006 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que
dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo as propostas, os documentos de habilitação deverão ser entregues, na
Sessão de Protocolos da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de Novembro,
nº 686, Centro, Pariquera-Açu-SP, para logo após a realização do credenciamento com
início às 09:00 horas, na sala do Setor de Licitações, no mesmo endereço acima.

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala do Setor de Licitação, Centro,
Pariquera-Açu-SP, a partir das 09:30 horas do dia 19/10/2018, com a participação dos
credenciados que se apresentarem para participar do certame, e será conduzida pelo Pregoeiro
com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo através da Portaria nº
437/2018. A proposta com ausência de credenciado será considerada seu valor inicial impressa.
A sessão terá início às 09:30 horas, sendo suspensa às 12:00 horas com reinício às 13:30 horas
e término às 17:30 horas, reiniciando às 09:30 horas do dia seguinte, e sucessivamente até que
sejam concluídas as etapas do Pregão.

1. DO OBJETO
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1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA, AR CONDICIONADO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS
DESTE MUNICIPIO, atendendo às especificações técnicas do Termo de referência - Anexo I,
para atender as necessidades dos Departamentos de Administração, Saúde e Educação.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Para os itens 11 e 16 somente poderão participar deste pregão as microempreendedores
individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme
Art. 48 da Lei complementar 147/2014, observados os critérios abaixo descritos.

2.2 – Para os demais itens poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de
atividade pertinente, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive
quanto à documentação

2.3 - Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será
permitida a participação de empresas:

a) Estrangeiras que não funcionem no País;

b) Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

c) Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Prefeitura
Municipal, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações;

d) Impedidas de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal nos termos do artigo 7º
da Lei Federal nº 10.520/02;

e) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98 e
impedidas de contratar para os fins estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.218/99;

f) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas
.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

3.1. A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
credenciamento, identificar-se, exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

3.2.1. Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade
em vigor.
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3.2.2. Instrumento particular de procuração, no modelo do ANEXO III, com firma reconhecida,
caso não esteja com firma reconhecida deverá estar em papel timbrado da empresa, com
poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
da empresa proponente, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto em vigor. No
caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhada de documentos de eleição de seus
administradores, ou, prova de registro comercial no caso de empresa individual.

3.2.3. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
cópia do respectivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direito e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado
de documentos de eleição dos administradores ou, prova de registro comercial no caso de
empresa individual.

3.3. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: -

3.3.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 01 (Proposta) e
nº 02 (Habilitação).

3.4. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

3.4.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com
o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 01
(Proposta) e nº 02 (Habilitação).

3.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada Empresa Licitante credenciada.

3.6 A ausência do Credenciado, após o início da sessão de lances, implicará automaticamente
na declinação do item em disputa, não impedindo a participação nos lances seguintes em que o
Credenciado se fizer presente.

3.7. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente,
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa,
ficará impedido de praticar na fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção
de interpor ou renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portando, o preço
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
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4.1 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em
02 (dois) envelopes, identificados em sua parte externa com o nome da proponente e pelos
seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO Nº 069/2018
EDITAL Nº 049/2018
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

ENVELOPE Nº 02: HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO Nº 069/2018
EDITAL Nº 049/2018
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

4.2. A proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa preferencialmente em papel
timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador,
juntando-se a procuração.

4.3. Os documentos necessários à habilitação 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 por membro da Equipe de Apoio.

5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

5.1.1. Nome, endereço e CNPJ da Licitante;

5.1.2. O número do Pregão;

5.1.3. A descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do
Termo de Referência – Anexo I deste
Edital;

5.1.4. Valor unitário do item em algarismo, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula. (idem
ao item 5.1.5).

5.1.5. Valor total de cada item e valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em
algarismo, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, apurada 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 da presente licitação;

5.1.6. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.
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5.1.7. Condições de pagamento:

5.1.8. Prazo e forma e de Entrega:

5.1.9. Responsável pela Assinatura do Contrato, Cargo/Função, nº C.P.F., nº R.G.:

5.1.10. Praça para pagamento: Banco, Agência, Conta Corrente.

5.2. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

5.3. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial.

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “HABILITAÇÃO”
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

6.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada no subitem 6.1.2, deste subitem;

6.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

6.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, quando a atividade assim o exigir.

6.1.6. Os documentos relacionados nos subitens 6.1.1 a 6.1.4 deste subitem 6.1 não precisarão
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.

6.2. REGULARIDADE FISCAL
6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);

6.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto deste certame;

6.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentação das seguintes certidões:
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6.2.3.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as
contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal; e

6.2.3.2) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual, (débitos
inscritos na Dívida Ativa) relativa à sede ou do domicílio do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame ;

6.2.4) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

6.2.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

6.2.6) Prova de Regularidade Municipal, do domicílio ou sede da licitante, na forma da
lei, com prazo de validade em vigor (artigo 29, inciso III, Lei Federal nº 8.666/93).

6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRO

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do
plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor

c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento
da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia do ato de nomeação
do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do
profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou
documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação
judicial está sendo cumprido;

d) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no
momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar comprovação
documental de que as obrigações

6.3.1 - As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva
com efeitos de Negativa. As certidões poderão ser obtidas através de sistema eletrônico junto a
Internet, ficando a aceitação condicionada a confirmação de sua validade por parte da Comissão.
Considera-se positiva com efeitos de negativa a Certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja
exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou
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reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
ou concessão de medida liminar em mandado de segurança

6.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

6.4.1 Havendo alguma restrição da comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de cinco dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa;

6.4.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.9.2,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei
10.520/02.

6.5 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.5.1. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se
da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos
documentos que são válidos para a matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora o
contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

6.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.

7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração de
30 (trinta) minutos, podendo ser prorrogado enquanto houver Licitante presente para o
credenciamento, ou se for do interesse da Administração Pública.

7.1.1. Esgotado o prazo estipulado no item anterior e havendo ainda Licitante presente a ser
credenciada, o prazo será prorrogado até o cadastramento de todos os Licitantes presentes.

7.1.2. Após o cadastramento do último Licitante presente, será dado um prazo de 05 (cinco)
minutos quando será considerada encerrado o Credenciamento.

7.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro, a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e conforme o caso
declaração de microempresa ou de empresa de pequeno porte, de acordo com os
estabelecidos nos Anexos IV e V do Edital e, em envelopes separados, a PROPOSTA de
preços e os documentos de HABILITAÇÃO.
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7.2.1. Esgotados os horários estabelecidos no item 7.1 e subitens, estará encerrado o
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no
certame.

7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, serão na forma seguinte:

7.3.1 . Os lances obedecerão a ordem numérica constantes do Anexo I – Termo de Referência
e Anexo II – Planilha Proposta, não sendo admitido lances fora da ordem seqüencial.

7.3.2. Desclassificada a proposta cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições
fixados no Edital;

7.3.3. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta;

7.3.4. As propostas, que apresentarem falhas em pontos reconhecidamente secundários e que
não prejudiquem o julgamento do Pregão, poderão ser consideradas a critério único e exclusivo
do Pregoeiro e/ou Autoridade Competente.

7.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:

7.4.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;

7.4.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três)
incluindo a de menor preço. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas até o terceiro melhor preço, independentemente do número de licitantes.

7.4.3. Para efeito de seleção de propostas e lances serão considerado o preço por item,
previstos nos sub-itens do TERMO DE REFERÊCIA – ANEXO I.

7.5 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio a seqüência da formulação dos lances no
caso de empate de preços.

7.5.1. Havendo valores de propostas idênticos, será (ão) selecionada(s) a(s) Licitante(s) para se
manifestar (em) por ordem de sorteio. 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.
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7.5.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de
redução entre os lances incidirá sobre o preço por item, observadas as reduções mínimas do
Termo de Referencia – Anexo I

7.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinar da formulação de lances.

7.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas na ordem crescente dos
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.8. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas
e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.8.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada;

7.8.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja melhor proposta for classificada
poderá apresentar proposta de preço inferir àquela considerada vencedora da fase de lances,
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

7.8.2.1. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante do licitante poderá requerer
tempo para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de
celular. O tempo concedido não poderá exceder 5 minutos.

7.8.2.2. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da
convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;

7.8.2.3. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.8.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer
preferência e apresentar nova proposta;

7.8.3. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.

7.8.4. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da
fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno
porte;

7.8.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-
seão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto
no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de
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preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno
porte.

7.8.5.1. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese prevista no subitem 7.8.5, será declarada a melhor oferta aquela
proposta originalmente vencedora da fase de lances.

7.9. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem decrescente dos valores por item de
cada proposta, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.4.1, e
aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

7.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste Edital.

7.11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço.

7.12. Após a negociação o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.

7.12.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante.

7.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.

7.14. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:

7.14.1. Substituição e apresentação de documentos, ou verificação, apenas aos efetuados por
meio eletrônico hábil de informações durante a sessão, não se prorrogando este prazo ao
término desta.

7.14.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.

7.14.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

7.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame em disputa e conseqüentemente para os
demais itens que a mesma licitante apresentar as melhores propostas após as etapas de lances.
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7.16. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor,
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. A licitante deverá apresentar no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data da
assinatura da ata de sessão pública, a planilha de contra-proposta, dos itens com os menores
preços adjudicados pelo Pregoeiro ao vencedor, sendo que os valores deverão constar somente
com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término
do prazo do recorrente, 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.

8.3. Serão admitidos somente recursos apresentados pelos interessados, que tenham
sido manifestados na Ata do pregão e desde que protocolizados na Seção de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu dentro dos prazos previstos na Lei 10.520/02.

8.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-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 e
homologará o procedimento.

8.6. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

09. DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA

9.1 Após a homologação do resultado desta licitação, serão emitidas a Autorização de Compra e a
respectiva Nota de Empenho.

9.2- O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após solicitação do setor
competente, no Departamento de Educação, localizada a Av. Dr. Carlos Botelho, 84 – Centro –
Pariquera-Açu/SP
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9.3- A empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme
especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada,
prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

9.4- Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto
licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e
a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

9.5. O prazo contratual será de 03 (três) meses, podendo ser prorrogável, a critério da Administração nos
termos da Lei Federal 8.666/93

10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

10.1.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

10.1.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação
por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será feito pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias úteis, através da conta
corrente da Licitante vencedora, devidamente informada na nota fiscal, valendo como recibo o
comprovante de depósito, contados a partir da apresentação do Documento Fiscal liberado pelo
setor responsável, devidamente conferido e constatando a efetiva entrega dos objetos.

11.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento
previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos corrigidos.

11.3. Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – PREGÃO PRESENCIAL
034/2018; Número do Contrato, Número do Pedido de Compras, bem como nome do Banco,
número da Conta Corrente e Agência Bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará
retido por falta de informações.

11.4. A Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, reserva-se o direito de descontar do pagamento
devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes neste Edital.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 As despesas provenientes da presente Licitação, parte serão cobertas com recursos
disponíveis na dotação orçamentária do orçamento Municipal vigente:

Ficha: 125
Unidade Orçamentaria: 01.06.00 – Depto. Educação Cultura
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Classificação: 4.4.90.52 – Equipamento Material Permanente

Ficha: 104
Unidade Orçamentaria: 01.06.00 – Depto. Educação Cultura
Classificação: 4.4.90.52 – Equipamento Material Permanente

Ficha: 16
Unidade Orçamentaria: 01.01,00- Chefia do Executivo
Classificação: 4.4.90.52 – Equipamento Material Permanente

Ficha: 193
Unidade Orçamentaria: 01.10.00 – Depto. Obras e Serviços Municipais
Classificação: 4.4.90.52 – Equipamento Material Permanente

Ficha: 113
Unidade Orçamentaria: 01.06.00 – Depto. Educação Cultura
Classificação: 4.4.90.52 – Equipamento Material Permanente

13. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
13.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de
Pariquera-Açu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no
artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

13.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com a multa
equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da adjudicação.

13.3. Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada multa moratória
de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por
cento) sobre o valor total do contrato.

13.4. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatório-contratuais, poderá ser aplicada
multa indenizatória de 15% (quinze por cento) do valor do objeto licitado.

13.5 As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o
exercício de prévia e ampla defesa.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. 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.

14.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
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14.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
na própria ata.

14.3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

14.4. O resultado do presente certame, e demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de
divulgação, serão publicados na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

14.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não selecionadas ou
desclassificadas ficarão imediatamente à disposição dos interessados após a sessão do Pregão,
após a celebração dos contratos os documentos não retirados serão fragmentados.

14.6. Com antecedência superior à 02 (dois) dias úteis anteriores da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.

14.7. A petição deverá ser protocolizada pelo interessado na Seção de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Pariquera-Açu, será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no
prazo de até 01 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.

14.7.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.

14.8. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade
Superior.

14.9. Informações ou esclarecimentos suplementares sobe este Edital poderão ser requerido por
escrito ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu-SP, durante o
expediente normal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:00 horas às 16:30 horas, e pelo
telefone (13) 3856-2330 ou através do endereço do correio eletrônico:
licita.pariquera@gmail.com.

14.10. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados gratuitamente através do site:
www.pariqueraacu.sp.gov.br ou solicitando o edital enviando e-mail para
licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br, ou junto à Tesouraria Municipal, sito à Rua XV de
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu-SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00h
às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, pelo valor de R$ 0,30 por pagina, pelas reprodução das
cópias. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou no Setor de
Licitações desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h às
11:30h e das 13:30h às 17:00h. O Setor de Licitações não se responsabilizará pela falta de
informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios
expostos, a retirada do Edital.

14.11 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro de Pariquera-Açu-SP.

Pariquera-Açu, 03 de OUTUBRO de 2018
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JOSE CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

PROCESSO Nº 069/2018
EDITAL Nº 049/2018

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

As descrições apresentadas abaixo são características mínimas e medidas aproximadas de
cada equipamento

ITEM QTDE
UNI
D.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNITARIO TOTAL

1 350
Un

CADEIRAS PLÁSTICASCOM BRAÇO
Cor branca, tamanho: 79X57X54 cm CxLxP, peso suportado 140
Kg , garantia de 1 Ano , homologado pelo teste do IMETRO e
Certificado ABNT.

R$42,67 R$14.933,33

2 32
Un

MESAS PLÁSTICAS
Cor Branca; Dimensões (Compr. X Larg. X Alt.): 380x 380x 400
Mm, garantia de 1 Ano, homologado pelo teste do IMETRO e
Certificado ABNT

R$120,00 R$3.840,00

3 02 un.

TELEVISOR TELA DE LED MÍNIMO 46” TIPO SMART
TV
exibição: widescreen (16:9). vídeo: - resolução mínima full hd
com 1.920 pontos (h) x 1.080 linhas (v); - contraste dinâmico:
mínimo 100.000: 1 (cem mil por um); - taxa mínima de
atualização da tela: de 120hz. áudio: - potência de saída: mínimo
10w x 2 rms; - estéreo; - sap; - saída de áudio digital.
conectividade: - conexão para rede sem fio (wireless) integrado ao
gabinete (sem necessidade de adaptador); - conexão para cabo de
rede ethernet (lan) integrado ao gabinete (sem necessidade de
adaptador); - mínimo de uma entrada usb (versão mínima 2.0); -
mínimas duas entradas hdmi (versão mínima 1.4); - mínimo duas
entradas de rf (terrestre/cabo). funcionalidades: - web browser
incorporado; - sintonizador digital de tv integrado (isdb-tb); -
compatível com o sistema brasileiro de tv digital (sbtvd); - deve
possuir middleware de interatividade incorporado de acordo com a
norma abnt nbr15606; - transmissão/recepção de tv nos sistemas
ntsc, pal-m, pal-n; - tecnologia dlna (digital living network
alliance), ou similar; Acompanha: Suporte de Parede para TV de
acordo com a polegada oferecida articulado.

R$2.436,67 R$4.873,33

4 35 un.

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS
Armário de aço fosfatizado à base de zinco, com as Armário de
aço seguintes características: - pintado em processo eletrostático,
epóxi ou esmalte sintético; - cor: cinza claro - em aço chapa 22

R$620,67 R$21.723,33
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(0,70mm); - 04 (quatro) prateleiras removíveis e graduáveis a cada
50 mm, em chapa 22 (0,70mm) com barras . Descrição
complementar reforço debaixo de cada prateleira; - 02 (duas)
portas de giro em chapa 22 (0,70mm) com, no mínimo, 03 (três)
dobradiças por porta; - Fechadura do tipo tambor cilíndrico com 4
pinos, embutida na maçaneta e chaves em duplicata. Maçaneta
móvel de acionamento do sistema de travamento com cremona e
varões, travando as duas portas simultaneamente, localizada na
porta do lado direito do armário; - Medidas aproximadas ( margem
de 5 % para mais ou para menos): Altura: 1980 mm Largura: 920
mm Profundidade: 480 mm - Garantia mínima: 1 ano -
Devidamente montado

5 28 un.

ESTANTE DE AÇO
Estante de aço fosfatizado à base de zinco com as Estante de aço
seguintes características: - pintado em processo eletrostático, epóxi
ou esmalte sintético; - cor: cinza claro - 04 (quatro) colunas duplas
em chapa 14 (2,00mm), com perfurações que possibilitem
graduação das prateleiras a cada 50mm; - 06 (seis) prateleiras
reguláveis e removíveis em chapa 22 (0,70mm), com capacidade
de 50 kg por prateleira; - barra de reforço debaixo de cada
prateleira; - 04 (quatro) reforços em “X” sendo 02 (dois) em cada
lado, em chapa 14 (2,00mm) a 18 (1,2 mm); - 01 (um) reforço de
fundo em “X” em chapa 14 (2,00mm) a 18 (1,2 mm) ; - parafusos
e porcas sextavados ¼ x ½; - Medidas aproximadas ( margem de 5
% para mais ou para menos): Altura: 1980 mm Largura: 920 mm
Profundidade: 310 mm - Garantia mínima: 1 ano; - Devidamente
montado.

R$204,67 R$5.730,67

6 10 un.

BALCÃO TÉRMINO QUENTE 4 CUBAS
Balcão térmico para aquecimento de alimentos com 04 Cubas.
Tanque em aço inox brilhante e estrutura tubular com pintura
eletrostática. Cubas padrão GN. Tampas em aço inox com
pegador. Iluminação fluorescente (1 lâmpada). Banho-maria com
aquecimento por resistência blindada de 2500W.Termostato para
controle da temperatura com graduação 10-120ºC.Lâmpada piloto.
Rodízios com trava. Protetor salivar sob medida (cumpre as
exigências da Vigilância Sanitária). Cromado. Balcão térmico para
Escola linha INFANTIL com 65cm de altura.

R$1.456,67 R$14.566,67

7 30 un.

MESA MERENDA MESA REFEITORIO ESCOLAR
MODELO mesas retangulares monobloco, com bordas
arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares
em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em
MDF de 15mm com ré engrosso de 30mm, revestido em sua face
superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de
espessura na cor salmon (referência L148), acabamento de
superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC
branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico
branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos
auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”
A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi
em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de
acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura
através de encaixe.

R$634,67 R$19.040,00

8 60 un.

BANCOMESA MERENDA
Bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas,
medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço
50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15

R$410,00 R$24.600,00
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mm com ré engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em
laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor
Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e
encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da
face inferior em
Laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será
por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A
estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em
pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de
acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura
através de encaixe

9 10 un.

COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO A4:
MULTIFUNCIONALLASER MONOCROMÁTICO;
VELOCIDADE MÍNIMO : COPIA – IMPRESSÃO –
SCANNER : 42 PPM CARTA , AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO
AUTOMÁTICA COM ZOOM 25 % A 400 %; FUNÇÕES DE
COPIADORA, IMPRESSORA E ESCANNER( SCANNER
MONOCROMÁTICO E COLORIDO ) DE REDE, NOVA (NÃO
REMANUFATURADA), E COM MANUAL, DRIVER E
PAINEL EM PORTUGUÊS; PROCESSAMENTO DE PAPEL
NOS FORMATOS A4, , OFÍCIO E CARTA; ALIMENTADOR
DE ORIGINAISPARA MÍNIMO DE 50 ORIGINAIS; DUPLEX
PARA COPIAS – IMPRESSÃO E ESCANNER FORMATOS
A4 – OFICIO – CARTA ( INCLUSIVE PELO ALIMENTADOR
DE ORIGINAIS )COM PASSAGEM ÚNICA (DSDP);
IMPRESSÃO E SCANNER : FORMATO A4 , OFICIO E
CARTA; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO : 1.200X 1.200 DPI;
SELETOR DE CÓPIAS DE 01 À 240; SENHAS, POR MEIO DE
CONTAS ESPECÍFICAS. SENHAS PARA CÓPIAS ,
IMPRESSÃO E SCANNER MÍNIMO 90 SENHAS .
IMPRESSÃO CONFIDENCIAL; ALIMENTADOR DE PAPEL:
NO MÍNIMO 01 (UMA) GAVETA COM CAPACIDADE DE
NO MÍNIMO 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) FOLHAS;
BAYPASS (ALIMENTAÇÃO MANUAL PAPEL) MÍNIMO 95
FOLHAS; ENTRADA DE PEN DRIVE USB : IMPRESSÃO E
DIGITALIZAÇÃO EM PDF, TIFF E XPS; GRAMATURA:
MÍNIMO 210 GRAMAS VIA BANDEJA MULTIUSO;
CAPACIDADE MENSAL DE 45.000 PÁGINAS POR MÊS;
SCANNER COLORIDO DE REDE: FORMATO PDF ,
TIFF ,JPEG E XPS; PROCESSADOR: MÍNIMO DE 790 MHZ;
MEMÓRIA : MÍNIMO DE 500 MB POSSIBILIDADE DE
EXPANSÃO ATE 1.490 MB; LINGUAGEM DE IMPRESSÃO:
PCL 6 E POST CRIPT 3E XPS; SISTEMAS OPERACIONAIS:
WINDOWS /XP/ VISTA/2008/7/WINDOWS 10/SERVER
2008/2012/ SOMAC10,5/LINUX; INTERFACE DE REDE
ETHERNET 10/100/1000 BASE TX (RJ 45); CLASSIFICAÇÃO
ELETRÔNICA PARA EXECUÇÃO DE APOSTILAS; OS
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DEVEM SER NOVOS,
SEM USO, LACRADOS DE FÁBRICA ; ACOMPANHADO DE
UNIDADE DE IMAGEM ( CILINDRO , REVELADOR ETC... )
PARA 90.000 PAG. A4 5% DE COBERTURA GARANTIA E
ASSISTENCIA TÉCNICA : 03 ANOS NO LOCAL DE
INSTALAÇÃO COM ATENDIMENTO EM ATE 24 HORAS E
EQUIPAMENTO BACKUP;

R$917,77 R$9.177,67
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10 05 un.

NOTEBOOK
Processador: Intel i5U de 2 Ghz, 4 threads e 3 gb cache, ou
superior.
Video On Board: Intel HD 4000 Graphics ou superior
OS: Windows 7, 8 ou 10
Memória: 4 GB de SDRAM DDR3 a 1600 MHz ou superior
HD: Disco Rígido 500GB, SATA (5400 RPM) ou superior
Tela: LED HD de 14.0 polegadas (1366x768) ou superior
Mídia: Gravador de DVD/CD (Unidade DVD+/- RW 8x)
Portas e Conexões: HDMI , USB 3.0 , USB 2.0 , VGA
Conectividade: Wi-Fi , Bluetooth™ 4.0 , Gigabit Ethernet
Mouse: Touchpad, com toque múltiplo, 2 botões
Teclado: Português-Brasil
Leitor de Cartões SD / MMC / MS / MS Pro. Com cabos, manuais
e fonte de alimentação original inclusos.Garantia Mínima de 12
meses.Pacote Office compátivel para esta configuração.

R$2.295,67 R$11.478,33

11 –
ITEM
EXCL
USIV
O

12 Un.

MICROCOMPUTADOR com processador de 2 núcleos (4
Theads) - Processador: Arquitetura x86 de 32-bit/64bit.
Velocidade clock real de no mínimo 3.6 GHz. 02 (dois) núcleos
físicos, 4 (quatro) “threads” e cache de 3 MB. Litografia de no
máximo 28 nanômetros. Cache de mínimo de 3MB. Deve possui
processador gráfico integrado.
Placa mãe / BIOS:
Suportar barramento mínimo de 5GT/s, em arquitetura DMI; BIOS
desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter
direitos copyrigtht sobre essa BIOS, ou soluções em regime de
OEM ou customizadas, em conformidade com a especificação
UEFI 2.1 (http://www.uefi.org);
O fabricante deverá comprovar a compatibilidade com o padrão
UEFI através do site http://www.uefi.org/members; deverá estar
gravado em memória do tipo “flash” ou equivalente que permita a
sua fácil atualização diretamente através do microcomputador; ao
ligar o equipamento deverá aparecer no monitor de vídeo o
logotipo ou nome do fabricante do microcomputador.
Memória RAM: 4GB de memória instalada, tipo DDR3 ou
DDR4, barramento mínimo de 1600 MHz;
O microcomputador deve ser expansível até 16 GB de memória
RAM; ter no mínimo 1 slot DIMM livre;
Deve possuir, no mínimo, suporte a tecnologia “Dual Channel”;
Slots PCI e Portas de Comunicação: Mínimo de 1 slot PCI x1
3.0 e 1 slots PCI Express x1 2.0; Todos os conectores das portas
de entrada/saída de sinal devem ser identificados no padrão de
cores PC’99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou
símbolos;
Possuir no mínimo 8 (oito) portas USB, sendo no mínimo 2 (dois)
no padrão 3.0, sendo pelo menos 4 (quatro) delas frontais; Não
será permitido uso de “hub” USB;
Deve possuir 02 (duas) portas PS/2 mini-din ou em substituição,
poderão ser acrescidas mais 2 portas (traseiras) USB, sendo nesse
caso, um total de no 10 portas USB;
1(uma) porta Ethernet, RJ-45 total compatibilidade com rede
Ethernet; taxa de transmissão suportadas de 10/100/1000 Mbits;
suporte a Wake-Up On Lan;
Controladora de disco rígido: No mínimo 2 (duas) portas SATA-
300 “on-board”. Unidade de Disco HD: de no mínimo 500 GB
SATA II - 7200 rpm, com o padrão SMARTIII ou superior;

R$2.594,00 R$31.128,00
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Unidade de DVD+/-RW: unidade leitora e gravadora de DVD,
deverá acompanhar software de gravação de DVD-R/RW´s.
Interface de vídeo: Controladora de vídeo integrada com
capacidade de alocação dinâmica de no mínimo 512 MB
compartilhada com a memória RAM do sistema;
Deverá possuir suporte mínimo a tecnologia DirectX11. Deve
oferecer as saídas VGA, e outra com tecnologia digital que poderá
ser DVI e HDMI, ou superior. A tecnologia ofertada deverá ser
totalmente compatível com o MONITOR ofertado e a ligação
deverá ser realizada por cabo próprio específico sem a utilização
de adaptadores;
Interface de som: “on board” padrão Plug-and-Play, de alta
definição; conectores externos para microfone line in e headphone
line out.
Gabinete: Padrão Small Form Factor ou Padrão Mini-Torre, com
volume de até 26.500 cm³;
Gabinete padrão BTX ou ATX com fonte compatível, possuir
sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais
componentes internos ao gabinete para garantir a temperatura de
funcionamento e vida útil dos componentes; Indicadores
luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador
e de acesso ao disco rígido; O gabinete deverá ter projeto tool-less,
ou seja, que não necessite ferramentas para abertura da tampa do
gabinete, remoção de periféricos como: disco rígido, placas de
expansão e unidade óptica. Não será aceito parafusos recartilhados
para atender essa característica; Deve possibilitar a instalação de
cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica
de forma a impedir a abertura do gabinete.
Fonte de Alimentação: Fonte de Alimentação padrão BTX ou
ATX, com potência, suficiente para o funcionamento do
computador na configuração máxima suportada; possuir eficiência
típica de 80% ou superior com tecnologia PFC Ativo (Active
Power Factor Correction); tensão de alimentação nominal de 100-
240 VAC com seleção automática de voltagem.
Cabos e adaptadores:
O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova
norma do INMETRO NBR 14136, conforme orientações do
INMETRO.
Mouse: Óptico, com botão de scroll, resolução mínima de 1.000
dpi, conexão mini-din ou USB sem uso de adaptador, e mantendo
os mesmos padrões de cores do gabinete, da mesma marca e
padrão de cor do microcomputador.
Teclado: Padrão conexão mini-din ou USB, na mesma cor do
gabinete, padrão ABNT-2, com serigrafia que não se apaga e
mantendo os mesmos padrões de cores do gabinete, da mesma
marca e padrão de cor do microcomputador.
Monitor: Tipo LCD de no mínimo 18,5” (dezoito e meio
polegadas), dot pitch (mm) máximo de 0,3 mm, Contraste 1000:1,
tela anti-estática, anti reflexiva e anti-glare, tempo de resposta 8
ms (máximo), tensão de entrada Bivolt, O monitor deverá ser da
mesma marca e padrão de cor do fabricante do microcomputador
ofertado.
Softwares e Manuais: Licenças de uso de software individual por
microcomputador, compreendendo conjunto de manuais e CD-
ROM**. Windows 10 Professional 64 bits, ou superior com
licença de uso em português OEM, com respectivo conjunto de
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mídias** para reinstalação de sistema operacional e drivers.
Manuais de utilização (para o Usuário) do microcomputador e
software de configuração**, de todas as placas controladoras e
outros dispositivos acessórios (motherboard, controladoras de
vídeo, Ethernet, som, acionadores de disco rígido, DVD-RW e
etc). ** Caso as mídias sejam idênticas para todos os
equipamentos, poderão se entregues uma quantidade mínima de
10% da quantidade total dos equipamentos ofertados pelo
fabricante.
Acondicionamento: Os computadores, os monitores e os
acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa
e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o
empilhamento e as vibrações.
Qualidade/Segurança: Deverá ser apresentado na proposta,
comprovação de conformidade dos computadores com as normas:
Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido
por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado
Internacional, comprovando que o equipamento está em
conformidade com a norma IEC 60950 ou UL 60950 (Safety of
Information Technology Equipment Including Eletrical Business
Equipment) para segurança do usuário contra incidentes elétricos e
combustão dos materiais elétricos;
Comprovação de que o microcomputador ofertado detém
certificação do EPEAT (Eletronic Product Environmental
Assessment Tool) GOLD ou equivalente, internacional ou
nacional, comprovando que o equipamento atinge exigências de
controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação;
Comprovação de que o equipamento (CPU) ofertado atende o
padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ou
equivalente, internacional ou nacional, comprovando que o
equipamento é construído com materiais que não agridem o meio
ambiente;
Comprovação da garantia de compatibilidade do computador
ofertado com o Sistema Operacional Windows 10 Professional,
com apresentação de certificado HCL (Lista de compatibilidade
Microsoft Windows Catalog).
Garantia: 36 meses on-site para o computador, monitor e
periféricos.

12 11 un. HD Externo 1Tb R$353,33 R$3.886,67

13 12 un.

Impressora Multifuncional colorida Tanque de Tinta
Impressora Jato de Tinta colorida de 4 cores, com sistema de
tanque de tinta; Alto rendimento: imprimir no mínimo 4000
pásginas em preto e 6500 páginas em cores; Tamanho da gota: 3
picolítros; suportando a impressão com tinta sublimática;
Capacidade de entrada de papel de no mínimo: 50 fls ; A4 210 x
297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 148 mm, Carta 215 x 279
mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm;
Impressão Duplex: Manual; Conexões USB 2.0 de alta velocidade;
Consumo Elétrico: 10W em operação e 1.2W em
repouso;Velocidade Máxima impressão p&b(ppm) 8.5 ppm;
Velocidade Máxima impressão cor(ppm)4.5 ppm ; Resolução de
impressão p&b 720X720 dpi; Resolução cor 720X720; Requisito
de sistema: Windows: Windows XP/XP Professional x64 Editon /
Vista / 7/8/8.1; Mac: OS X 10.5.8; 10.6.x,10.7.x,10.8.x,10.9.x;Cor:

R$1.256,33 R$15.076,00
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Preto;Tensão Voltagem: bivolt; Garantia mínima de 12 meses;
Conteúdo da Embalagem: 1 garrafa de tinta Preta 40 ml; 1 garrafa
de tinta Ciano 40 ml; 1 garrafa de tinta Magenta 40 ml; 1 garrafa
de tinta Amarela 40 ml;Cabo USB; CD de instalação e Softwares;
Guia de instalaçao rápida; Manual do Usuário

14 5 un.

Mesa professor, material estrutura metálica de no mínimo 15mm
x35mm e parede de 0,90mm, formato retangular com tampos
laterais e tampo frontal fixados a estrutura metálica com altura
mínima de 30cm x 10mm, material tampo MDP, espessura tampo
18mm, revestimento tampo laminado melamínico, com
acabamento em perfil de 180 graus, dimensões: 1,24 x 0,70 x 0,72.

R$956,67 R$4.783,33

15 5 un.

Cadeira para Professor Assento: 38 cm Encosto: 38 x 22 cm Altura
Total: 79 cm Altura até o assento: 42 cm Mesa: Tampo: 110 x 50
cm Altura: 74 cm Largura: 110 x 50 cm, assento e encosto
revestido em laminado melamínico de alta pressão

R$840,00 R$4.200,00

16 –
ITEM
EXCL
USIV
O

60 un

VENTILADOR DE COLUNA
• GRADE EM AÇO • MOTOR 200W Motor potente de alta
velocidade. • HÉLICE PLÁSTICO Fortes, leves e aumentam a
vida útil do motor. • ALTURA REGULÁVEL Pode ser ajustado
manualmente para até 170cm /175cm. • OSCILAÇÃO
HORIZONTAL Proporcionar um fluxo de ar mais distribuído por
todo o ambiente. • CONTROLE DE VELOCIDADE Controle
deslizante de velocidade no capacete do ventilador. • BIVOLT
SELETIVO Selecionar na chave seletora a tensão, 127V ou 220V.
3 Pás, 60 cm de diâmetro.
Garantia no mínimo de 1 ano.

R$353,33 R$21.200,00

17 08 un

Longarina Plástica Anatomica 05 Lugares Azul

Altura (Cm): 44,5 Cm

Altura Encosto (Cm): 33 Cm

Largura Encosto (Cm): 46 Cm

Largura Assento (Cm): 46,5 Cm

Profundidade Assento (Cm): 42 Cm

R$554,67 R$4.437,33

18 04 jogo Mesa redonda com 4 cadeiras - para sala de leitura R$243,00 R$972,00

19 03 un Aparelho de Ar Condicionado 18.000 btus R$2.409,75 R$7.229,25

20 05 un Aparelho de Ar Condicionado 12.000 btus R$1.679,75 R$8.398,75

Pariquera-Açu, 03 de OUTUBRO de 2018

JOSE CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal



RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000 – E-MAIL
PREFEITURA_GABINETE@YAHOO.COM.BR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO Nº 034/2018
EDITAL Nº 049/2018

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
As descrições dos produtos deverão atender ao Anexo I e demais informações pertinentes que

identifiquem claramente o produto ofertado.

Empresa/Razão Social: _________________________________________________________

Endereço: ________________________________, nº ______ Bairro: ___________________

Cidade: ________________________ Estado: ____________________

C.N.P.J.: _________________________ INSC. ESTADUAL: _________________________

Telefone: ____________________ Fax: _______________ E-mail: _____________________

Prazo de Validade da Proposta: __________________________________________________

Condições de pagamento: ______________________________________________________

Prazo de Entrega: ____________________________________________________________

Responsável pela Assinatura do Contrato: _________________________________________

Cargo/Função: ________________ C.P.F.n º ________________ R.G. nº _______________

Praça para pagamento: Banco:___________-Agência: _________-Conta Corrente: ________

ITEM
QUAN

T UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA
PREÇO
TOTAL

__________(local), _______ de ___________ de 2.___.

_________________________ _____________________
Assinatura Carimbo C.N.P.J.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO Nº 034/2018
EDITAL Nº 049/2018

ANEXO III

Modelo de Procuração/Credenciamento

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ________________________________________, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita, no CNPJ sob o nº _________________________, com sede à Rua

______________________________, nº ______, na cidade de __________________, Estado
de _________________________, neste ato representada pelo (a) ____________(sócio/diretor)
Sr. (a) ________________________(nacionalidade),____________________(estado civil),
_______________(profissão), portador (a) do RG nº _________________ e do CPF nº

____________________, residente e domiciliado à Rua, ____________________________nº,
_______, na cidade de _________________, Estado de _________________.

OUTORGADO: Sr. (a) ____________________(nacionalidade),
___________________(estado civil), ________________(profissão), portador do RG nº
______________e do CPF nº ____________________, residente e domiciliado à Rua

_____________________________, nº, _______, na cidade de _________________, Estado
de __________________.

PODERES: ao qual confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018,
da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu-SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos,
formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber
notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os
demais atos inerentes ao referido certame.

_______(local), ______ de___________de 2.___.

____________________________
Outorgante
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO Nº 034/2018
EDITAL Nº 049/2018

ANEXO IV

Modelo de Declaração de Habilitação

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu _____________________________(nome completo), portador (a) do RG nº
_______________________ e do CPF nº ____________________, representante credenciado
da firma _____________________________________(denominação da pessoa Jurídica),
CNPJ nº ______________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018, realizado pela Prefeitura de Pariquera-Açu-SP,
inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Local/Data

________________________
Assinatura representante legal ou credenciado

________________________
Carimbo C.N.P.J.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO Nº 034/2018
EDITAL Nº 049/2018

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa ______________________________________ (denominação da
pessoa jurídica), CNPJ nº _____________________ é microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer
o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão
Presencial n°034/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu-SP.

___________(Local), __________ de ____________ de 2._____.

_______________________________
Nome do representante
C.P.F. nº ____________
RG n° ____________

________________________
Carimbo C.N.P.J.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO Nº 034/2018
EDITAL Nº 049/2018

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATANTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no
CNPJ sob o nº 45.685.120/0001-08, com sede à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, em
Pariquera-Açu/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JOSE CARLOS
SILVA PINTO, brasileiro, portados da Cédula de Identidade nº _______ -SSP-SP, CPF. nº
_______ , e de outro lado como:

CONTRATADO: - __________________________________, _____ do __ sob o nº
__.___.___/____-__, com sede à Rua __________, nº ___, _______, cidade de ______- __,
neste ato representada pelo Sr. _______________ _________________, brasileiro, Diretor
_________________________, portador da Cédula de Identidade nº ________, CPF. nº
_______________.

Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato, respectivamente,
CONTRATANTE e CONTRATADAS, têm entre si, por esta e da melhor forma de direito, tudo
de conformidade com a Licitação do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições
seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS
ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR
CONDICIONADO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 - O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ .............. (reais), atendendo ao
anexo I deste contrato.

2.2 - O valor pactuado será fixo e irreajustável, onde deverão estar inclusos todos os tributos e,
ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com
fretes e outros.

2.3 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu-SP, em até 15 (quinze)
dias após a data do recebimento dos produtos ora licitados, mediante a apresentação da Nota
Fiscal ou Fatura, diretamente pela tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de
Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

2.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel
timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o
pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas
Fiscais e/ou Faturas.

2.5 – Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento
previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos corrigidos.
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2.6 - A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas
de responsabilidades para com ela, relativos as multas que lhe tenham sido aplicadas em
decorrências de irregular execução contratual.

2.7 - Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – PREGÃO PRESENCIAL
034/2018, Número do Contrato, Número do Pedido de Compras, bem como nome do Banco,
número da Conta Corrente e Agência Bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará
retido por falta de informações.

2.8. A Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, reserva-se o direito de descontar do pagamento
devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes neste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA
3.1 Após a homologação do resultado desta licitação, serão emitidas a Autorização de Compra e a
respectiva Nota de Empenho.

3.2- O objeto desta licitação deverá ser entregue em até _____________, após solicitação do setor
competente no Departamento de Educação, localizada a Av. Dr. Carlos Botelho, 84 – centro –
Pariquera-Açu

3.3- A empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme
especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada,
prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

3.4- Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto
licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e
a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura

3.5 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

3.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

3.52 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da
notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
4.1 - O prazo deste contrato será de ______, podendo ser prorrogado a critério da
Administração Municipal nos termo da Lei Federal 8.6666/93

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas provenientes da presente Licitação, parte serão cobertas com recursos
disponíveis na dotação orçamentária do orçamento Municipal vigente e parte na dotação
orçamentária de 2.016:
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Ficha :
Unidade Orçamentária:
Classificação Economica

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 e 10.520/02, são
obrigações da CONTRATADA:

I Entregar com pontualidade o produto ofertado
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que
sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da
presente licitação.

IV Garantir a validade do produto no prazo mínimo de 01 (um) anos;

VManter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

6.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93/10.520/02, são
obrigações da CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades

e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE sem quaisquer ônus para a
Municipalidade, nas seguintes hipóteses:
a) se verificar a falência ou concordata do CONTRATADO;

b) se o CONTRATADO transferir o contrato no todo ou parte, sem anuência por escrito da
CONTRATANTE;

c) se ocorrer manifesta impossibilidade do CONTRATADO de dar cabal e perfeito
desempenho das obrigações assumidas;

d) caberá ainda rescisão administrativa deste contrato no caso do CONTRATADO,
reincidentemente ou não, deixar de cumprir quaisquer das obrigações deste contrato, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que o couber.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de
Pariquera-Açu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no
artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

8.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com a multa
equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da adjudicação.
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8.3. Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada multa moratória
de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por
cento) sobre o valor total do contrato.

8.4. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatório-contratuais, poderá ser aplicada
multa indenizatória de 15% (quinze por cento) do valor do objeto licitado.

8.5 As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o
exercício de prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão estabelecidas as seguintes condições gerais: -

9.2 - São partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital de
Pregão nº 034/2018, o Processo Licitatório nº 069/2018 a contra-proposta do
CONTRATADO, com os documentos que a acompanham;

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
10.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

10.1 - Para dirimir questões que resultem deste contrato, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, elegem o Foro da Comarca de PariqueraAçu-SP, com renúncia expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

10.2 - E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste
Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares,
assinando o presente em 04 (Quatro) vias de igual efeito e teor, na presença de duas
testemunhas, abaixo indicadas:
Faz(em) parte de Contrato o(s) anexo(s)
I – Planilha de Fornecimento

Pariquera-Açu, __ de ________ de 2.___.

____________________
JOSE CARLOS SILVA PINTO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________
CONTRATADA
Testemunhas:

1. ________________________________ 2. _______________________________
Nome: Nome:
RG: RG:



RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000 – E-MAIL
PREFEITURA_GABINETE@YAHOO.COM.BR

ANEXO I
CONTRATO Nº 000/2.017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO Nº 069/2018
EDITAL Nº 049/2018

PLANILHA DE FORNECIMENTO

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO DO MATERIAL
MARCA UNITARIO TOTAL

Pariquera-Açu, __ de ________ de 2.___.

____________________
JOSE CARLOS SILVA PINTO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________
CONTRATADA
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ANEXO VII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018
PROCESSO Nº 069/2018
EDITAL Nº 049/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS
ESCOLARES, MOVEIS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR
CONDICIONADO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO

Razão Social:

CNPJ n°:

Endereço:

e-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Adquirimos, através do acesso à página www.pariqueraacu.sp.gov.br , nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: ___, de ________ de 2.018

________________ Assinatura

Sr. Licitante, visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu e
essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e
remetêlo ao Setor de licitações, por meio do fone/fax: (13) 3856-2330.

A não remessa do recibo exime a o Setor de Licitações da comunicação de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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