Fundação Educacional do Município de Assis
Campus “José Santilli Sobrinho”
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2019
Razão Social:
CNPJ/MF:
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone Fax:
Responsável para contato:
Obtivemos através do acesso à página www.fema.edu.br nesta data, cópia do
instrumento convocatória da licitação acima identificada, cujo objeto é AQUISIÇÃO
DE

MATERIAL

PERMANENTE

(LIVROS),

VISANDO

COMPLEMENTAR

O

ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS.
..................., ............... de ................................ de 2019.

............................................
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Senhora Licitante
Visando à comunicação futura entre FEMA e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações,
preferencialmente

pelo

licitacaofema@gmail.com. A

e-mail
não

remessa

compras@femanet.com.br
do

recibo

exime

a

ou

FEMA de

responsabilidade da comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos
e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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Fundação Educacional do Município de Assis
Campus “José Santilli Sobrinho”
EDITAL N.º 036/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2019
Exclusivo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA REALIZAÇÃO: 25/06/2019 a partir das 09H30MIN.
LOCAL: Sala da Seção de Materiais - Bloco III
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS), VISANDO
COMPLEMENTAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CURSO DE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS.

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA torna público
para conhecimento dos interessados, que estará realizando PREGÃO PRESENCIAL
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme especificações e exigências
constantes deste instrumento convocatório e seus anexos, e, em conformidade com
a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e
suas alterações e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006,
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014.
SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL
Os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS (01) e os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (02) definidos neste Edital, e a DECLARAÇÃO de pleno atendimento
aos requisitos de habilitação deverão ser entregues no local, data e horário a seguir:
LOCAL, DATA E HORÁRIO ONDE SERÁ PROCESSADO O PREGÃO
Sala de Licitações, sito no Bloco III da FEMA, localizada na Avenida Getúlio Vargas,
n° 1.200, Vila Nova Santana, Assis/SP – CEP: 19807-130 - Fone: (18) 3302-1055
ramais 1075 ou 1412. DATA: 25/06/2019 às 09H30MIN.
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
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Campus “José Santilli Sobrinho”
1.1.

O

presente

PREGÃO

PERMANENTE

(LIVROS),

BIBLIOGRÁFICO

DO

tem

por

objeto

VISANDO

CURSO

DE

AQUISIÇÃO

DE

MATERIAL

COMPLEMENTAR

O

ACERVO

PUBLICIDADE

E

PROPAGANDA

DA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, conforme especificações e
condições constantes no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1.

Poderão participar deste PREGÃO todos os interessados do ramo de

atividade pertinente ao objeto da contratação e que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2.

As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão retirar

o Edital completo e seus anexos por meio eletrônico www.fema.edu.br ou, caso não
seja possível a retirada por meio eletrônico, o mesmo estará à disposição na Seção
de Compras e Licitações da FEMA.
2.3.

Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionem no País;

empresas reunidas em consórcio qualquer seja a constituição, os interessados que
se encontrem sob processo de falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação, qualquer que seja sua forma de constituição; nem aqueles que tenham
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou
impedidos de licitar e contratar com a mesma.
2.4.

A proponente que não se interessar por todos os itens, poderá apresentar

Documentos de Habilitação e Proposta apenas para os que pretenda disputar.
3. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
3.1. Os documentos para o credenciamento deverão ser apresentados FORA dos
Envelopes Nº 01 e Nº 02.
3.2. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser
apresentados separadamente em 2 (dois) envelopes distintos não transparentes,
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da identificação da
licitante, os seguintes dizeres:
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Fundação Educacional do Município de Assis
Campus “José Santilli Sobrinho”
EDITAL N° 036/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
Abertura dia 25/06/2019 às 09H30MIN
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
E-mail:
EDITAL N° 036/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
Abertura dia 25/06/2019 às 09H30MIN
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
E-mail:
3.2.1. As ausências dos dizeres não constituirão motivos para desclassificação do
licitante que poderá inserir as informações faltantes.
3.2.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope 2 – HABILITAÇÃO antes
do envelope 01 – PROPOSTA, por falta de informação no mesmo, será aquele
novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os
presentes.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.1.1. Quanto aos representantes:
4.1.1.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
4.1.1.2. Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina,
do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá
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apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem
4.1.1.1.
4.1.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá
identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.
4.1.2. Quanto as licitantes, deverão apresentar FORA dos Envelopes nº 01
(Proposta de Preços) e nº 02 (Documentos de Habilitação):
a) - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com
modelo estabelecido no ANEXO IV.
b) - Declaração de inexistência de fatos supervenientes a participação em licitação,
de acordo com modelo estabelecido no ANEXO VII.
c) - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao
exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06,
que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO V.
4.1.3. A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda
que presente, não puder praticar atos em seu nome, por falta de documentação
exigida ou por apresentação de documentação defeituosa, ficará impedida de
participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o
preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerado para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
4.1.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma licitante credenciada.
4.1.5. Na fase de lances e de negociação do preço final será permitido o uso de
celular exclusivamente para esclarecimento de caráter excepcional, devendo
prevalecer os poderes outorgados ao Procurador conforme condição expressada na
alínea 4.1.1.2 supra.
5. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1.

A sessão para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os

Documentos de Habilitação será pública, dirigida por uma Pregoeira e realizada de
acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 5.456/08 e
legislações pertinentes e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local
e horário já determinado.
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5.2.

No início da sessão será realizado o credenciamento, e, ao final deste, a

Pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e
comunicará o resultado da análise das propostas.
5.3. Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatárias.
5.3.1. Será considerada licitante retardatária aquela que não estiver presente no
local indicado para Sessão e no horário determinado para sua abertura oficial pela
Pregoeira, conforme hora indicada em relógio local.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.

A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser

apresentadas em envelope fechado e indevassável, em uma via redigida em
conformidade com o modelo constante do ANEXO II - "PROPOSTA COMERCIAL",
preferencialmente em papel timbrado do proponente, em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, deverá ser apresentada
datilografada ou digitada, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas no local
apropriado e rubricada nas demais folhas pelo representante legal da proponente.
6.2.

Além dos requisitos acima, a proposta deverá indicar e considerar:

a)

Identificação da proponente, indicando a razão social, endereço completo,

telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;
b)

Fixar preços unitários e totais, líquidos, fixos e irreajustáveis, em moeda

nacional, expressos com duas casas decimais, desprezando-se as frações
remanescentes, em algarismos básicos para a data fixada para apresentação dos
envelopes, conforme modelo ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL. Em caso de
divergências entre valores unitários e totais, serão considerados os unitários.
c) Prazo de entrega dos produtos, em conformidade com o item 13 deste Edital.
d) Condições de pagamento, em conformidade com o item 14 deste edital.
e) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60(sessenta) dias corridos, contados
da data fixada para apresentação dos envelopes;
6.3.

A proposta deverá ser elaborada considerando as condições de fornecimento

estabelecidas neste Edital e seus anexos, e os preços propostos deverão considerar
todos os tributos, encargos e demais despesas diretas ou indiretas que interfiram no
preço proposto, inclusive frete, seguro, vedada à inclusão de encargo financeiro ou
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previsão inflacionária, de sorte que o preço proposto corresponda ao valor final a ser
despendido pela FEMA.
6.3.1. Qualquer tributo, custo ou despesa direta ou indireta, omitido ou
incorretamente cotado na proposta, será considerado como incluso no preço, não
sendo possível pleitear acréscimos sob esse argumento.
6.4.

A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de

conhecimento e aceitação de todas as condições da presente licitação.
6.5.

A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer

outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, não sendo
considerada oferta de vantagem não prevista no Edital ou baseada nas propostas
das demais licitantes.
6.6. Cada licitante só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que
qualquer licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou
mais de uma proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se, os licitantes
eliminados, às sanções cabíveis.
6.7. Será facultado à licitante cotar todos ou quaisquer itens definidos no ANEXO I
deste edital.
6.8. A escolha da melhor proposta se dará pelo menor preço por item.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. Para cada item licitado será selecionadas pela Pregoeira a proposta de menor
preço por item e as demais com preço até 10% (dez por cento) superior àquela. Não
havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nesta condição, serão selecionadas as 3
(três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas
empatadas.
7.1.1. Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos
licitantes ofertarem lance verbal caberá a Pregoeira, analisando as limitações do
mercado e outros aspectos pertinentes, decidir entre considerar fracassado o
certame e abrir nova licitação, ou suspender este Pregão ou prosseguir com o
certame.
7.2. Em seguida, às licitantes selecionadas nos termos do item 7.1. será dada
oportunidade

para

nova

disputa,

sendo

que

a

pregoeira

as

convidará

individualmente para, na ordem decrescente dos preços ofertados, formularem
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sucessivos lances verbais, de valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances conforme orientação
da PREGOEIRA no momento da disputa de preços tendo-se por base o valor
UNITÁRIO do item.
7.2.1. Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem
para oferta de lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora
do sorteio escolher sua posição em relação às demais proponentes empatadas.
7.2.3. A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pela Pregoeira
fica excluída das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance
registrado, para efeito de classificação de sua proposta ao final da etapa
competitiva.
7.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
que descumprir sua proposta às penalidades constantes no item 15 deste Edital.
7.4. Caso não mais se realize lances verbais, a etapa competitiva será encerrada e
serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa,
na ordem crescente de valores considerando-se para as selecionadas, o último
preço ofertado.
Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e
empresas de pequeno porte, preferência à contratação, observadas as seguintes
regras:
7.4.1. A pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte,
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou
superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para
que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco)
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
7.4.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas
empatadas, nas condições do subitem 7.4.1.
7.4.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência,
respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de
pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas
no subitem 7.4.1.
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7.4.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata
o subitem 7.4, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será
assegurado o direito de preferência, passando-se desde logo à negociação do
preço.
7.5. A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com
base nas disposições dos subitens 7.4.1 e 7.4.2, ou, na falta desta, com base na
classificação de que trata o subitem 7.4, com vistas à redução de preço. Após a
negociação, se houver, a pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e
valor, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.
7.5.1. O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de
compatibilidade com os preços praticados pelo mercado, coerentes com as
especificações mínimas do objeto ora licitado.
7.6.

Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições

habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base na documentação
apresentada na própria sessão.
7.6.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades sanáveis nos
documentos de habilitação poderão ser saneadas na Sessão Pública de
processamento do Pregão Presencial, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante:
7.6.1.1. substituição e apresentação de documentos, ou;
7.6.1.2. verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.6.2. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente certificada.
7.6.3. 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.
7.6.4. Para efeito da LC 123/2006 as microempresas e empresas de pequeno porte
deverão apresentar toda a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista
de que trata o subitem 8.1.2, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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7.6.4.1. Havendo alguma restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que a
licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério
da Administração, para fins de apresentação das certidões negativas ou positivas
com efeito de negativas.
7.6.4.2. A licitada habilitada com pendências, nos termos do subitem 7.6.4 acima,
deverá por ocasião da assinatura do contrato ou da retirada do instrumento
equivalente, comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.
7.7.

Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, será declarado o

proponente vencedor no(s) respectivo(s) item(s), sendo-lhe adjudicado o(s) item(s)
deste certame.
7.8.

Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências

habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na
ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida.
7.9.

Nas situações previstas nos itens 7.5 e 7.8, a Pregoeira poderá negociar

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.10. Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, pelos membros
da equipe de apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s).
7.11. Conforme o caso, a Licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 24 horas,
a contar da formalização e definição da proposta no pregão presencial, formular e
entregar, nos mesmos moldes descritos no item 6.2 a cotação de preços, contendo
expressamente os valores unitários e totais ofertados para cada um dos itens que
compõem o objeto licitado, sendo vedada a alteração de marca e modelo oferecidos,
bem como a apresentação de preços unitários finais que superem os indicados na
proposta escrita.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual e
indevassável, devidamente fechado, conforme relação a seguir:
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8.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
8.1.1.1. Registro comercial, para empresa individual; ou
8.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
ressaltando que os documentos deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
8.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
8.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.1.1.5. Caso o licitante vencedor do certame seja microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP) e tenha qualquer restrição relativa à documentação
apresentada para sua regularidade fiscal exigidas no subitem 8.1.2. terá o prazo de
05 (cinco) dias úteis contados a partir da sua declaração de vencedor da licitação,
para sanar a irregularidade pendente, sob pena de decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
8.1.1.6. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.1.1.7. Os documentos apresentados por empresas que possuam filiais deverão
possuir a titularidade do licitante (mesma razão social e mesmo CNPJ), exceto os
documentos de qualificação técnica, que poderão trazer CNPJ da filial ou da matriz,
conforme o caso.
8.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
8.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;
8.1.2.3. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União,
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8.1.2.4. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual, do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei;
8.1.2.5. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;
8.1.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS (CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei.
8.1.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça de Trabalho,
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
conforme Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
8.1.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
8.1.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física. Não
constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até
60 (sessenta) dias da data prevista para a realização da sessão pública do
PREGÃO;
8.1.3.1.1. Para fins da comprovação acima, entende-se por sede o principal
estabelecimento da empresa (a matriz).
8.1.4. Relativos à Qualificação Técnica:
8.1.4.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto do presente edital,
estando de acordo com as características, quantidades e prazos compatíveis. A
comprovação deverá ser feita por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades
profissionais competentes.
8.1.5. Relativos ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal:
8.1.5.1. Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho no que se
refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, nos termos do modelo constante do ANEXO III - "Declaração de
regularidade perante o ministério do trabalho".
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8.1.5.2. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos,
nos termos do modelo constante do ANEXO VI.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
9.1.

Os documentos constantes do envelope de habilitação, bem como os que

acompanharem a proposta, poderão estar numerados, poderão ser apresentados no
original, ou em cópia autenticada por cartório competente, sendo aceitas também
publicações de órgão da imprensa oficial. Ainda, poderá a proponente apresentar
cópia simples desses documentos, dentro do envelope, desde que seus originais
sejam apresentados a Pregoeira no ato de abertura de cada etapa, para a devida
autenticação, hipótese em que os originais serão devolvidos aos interessados.
9.1.1. Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade
deverá/poderá ser verificada via consulta no site correspondente, serão aceitas
cópias simples.
9.2.

A licitante poderá optar pela a apresentação do Certificado de Registro

Cadastral

(CRC),

emitido

pela

Prefeitura

do

município,

à

FUNDAÇÃO

EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA, nos termos da Lei Federal
8.666/1993,

pertinente

ao

objeto

licitado,

substituindo

os

documentos

correspondentes, a seguir enumerados, obrigada a parte a declarar, sob as
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo de habilitação. A não
apresentação de declaração será entendida pela Pregoeira como manifestação de
inexistência de fato que possa inabilitá-la, ocorrido após a obtenção dos documentos
apresentados para fins de habilitação.
9.2.1. O CRC, em plena validade na data marcada para o processamento do Pregão
Presencial, substitui os documentos enumerados nos itens 8.1.1 e 8.1.2.
Obrigatoriamente, deverá ser apresentado o restante da documentação prevista nos
subitens 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
9.2.2. A licitante detentora do CRC, cuja validade não se encontrar vigente em sua
totalidade, ou seja, que apresente algumas certidões vencidas poderá utilizá-lo nesta
Licitação, porém esse somente substituirá os documentos nele vigentes e
correspondentes ao Certificado de Registro Cadastral apresentado. Neste caso, as
certidões indicadas como vencidas deverão ser apresentadas devidamente
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atualizadas e vigentes, em qualquer processo de cópia autenticada, nos termos
previstos no item 9.1 acima.
9.2.3. Caso o CRC apresentado em atendimento ao item 9.2 não indique
expressamente a classificação dos itens para os quais a licitante encontra-se
capacitada a executar o fornecimento/serviço, o mesmo deverá ser complementado
com Declaração ou Certificado de Qualidade Técnica de Fornecedor, emitido pela
prefeitura do município.
9.2.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
9.2.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará o
proponente inabilitado.
9.2.6. Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal, de
05.10.1988 e no art. 2º da Lei 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso
declarada vencedora, mediante solicitação por parte da Administração, a atualizar a
Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa,
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, prova de regularidade para
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de
Regularidade do Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da
adjudicação e quando da emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões
apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade expirada durante a
tramitação do certame licitatório.
9.2.6.1. Fica facultado à Administração, no ato da contratação, solicitar as certidões
correspondentes atualizadas. Após verificação, o servidor da FEMA deverá certificar
a autenticidade dos documentos emitidos/apresentados, mediante declaração neste
sentido, devidamente assinada.
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Até dois dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão.
10.1.1. Não será admitida a impugnação do edital, por intermédio de fac-símile ou
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via e-mail.
10.2. A impugnação será dirigida a Sra. Pregoeira que decidirá no prazo de 01 (um)
dia útil.
11. DOS RECURSOS
11.1. Os recursos só poderão ser interpostos no final da sessão pública, com
registro em ata da síntese de seus fundamentos, podendo os interessados
apresentar razões escritas no prazo de 3 (três) dias corridos, devendo entregá-las
na Avenida Getúlio Vargas, n° 1.200, Vila Nova Santana, em Assis/SP, no Setor de
Compras e Licitações da FEMA – Bloco III, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às
17h, de segunda a sexta-feira.
11.1.1. Não será admitida a apresentação de razões de recursos, por intermédio de
fac-símile ou via e-mail.
11.2. Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes desde
logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
11.3. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo.
11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no Setor de Compras e Licitações cujo endereço consta do preâmbulo deste Edital.
11.6. Decididos os recursos interpostos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e adjudicará o
objeto à licitante vencedora.
12. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
12.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições, sem
custo adicional de frete, na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS
- FEMA, sito à Avenida Getúlio Vargas, n° 1.200, Vila Nova Santana, em Assis/SP,
Bloco III no Setor de Materiais da FEMA, Fone: (18) 3302-1055 ramal 1075 ou 1412,
no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 17h.
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12.1.1.

A

empresa

Contratada

deverá

notificar

junto

ao

e-mail:

compras@femanet.com.br, ou Fone: (18) 3302-1055 o dia e horário que os produtos
serão entregues.
12.1.2. Os produtos somente serão recebidos nos horários estabelecidos no subitem
12.1, desde que os funcionários da FEMA sejam devidamente informados conforme
consta no subitem 12.1.1.
12.2. O objeto da licitação será recebido provisoriamente mediante recibo ou termo
circunstanciado.
12.3. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na
forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos bens adquiridos.
12.4. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado
e deverá ser substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará
caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à licitante
vencedora as penalidades previstas no item 15 deste Edital, bem como o disposto
na Lei federal n.º 8.078 de 11/09/90 - "Código de Defesa do Consumidor".
13. DO PRAZO DE ENTREGA
13.1. A empresa Contratada terá o prazo de até 60 dias corridos, para entrega dos
produtos, contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento emitido
pela FEMA.
13.1.1. Concluída a entrega de todos os materiais, o responsável da FEMA terá o
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para emissão do Termo de Aceite dos
materiais.
14. DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado à Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, contados do primeiro dia seguinte ao recebimento total dos produtos pela
FEMA juntamente com a documentação fiscal completa (Nota Fiscal, Fatura e
demais documentos exigíveis).
14.2. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o
pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.
14.3. Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será
interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova
contagem somente após a regularização da documentação fiscal.
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14.4. A constatação de irregularidades na execução deste ajuste motivará o
desconto da importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da
eventual rescisão e aplicação das penalidades fixadas no item 15 deste edital.
14.5. A FEMA emitirá ordem de pagamento a crédito em conta bancária em nome do
credor, que poderá ser indicada na "Proposta Comercial", ficando terminantemente
vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar ou retirar o termo de contrato
equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o a juízo da Administração, nos termos da
legislação municipal:
a) À multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
b) Ao pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação
ou contratação, para o mesmo fim;
15.2. Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do ajuste;
15.3. Pela inexecução parcial do contrato, será aplicada à Contratada a multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
15.4. Pelo atraso injustificado a CONTRATADA incorrerá em multa diária de 0,1%
(um décimo por cento) sobre o valor do contrato, excluída, quando for o caso, a
parcela correspondente aos impostos incidentes, quando destacados no documento
fiscal, sendo que a aplicação da multa terá inicio no primeiro dia seguinte ao término
do prazo contratual ou de execução do serviço.
15.4.1. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão
obrigatoriamente considerados inexecução total ou parcial, estando a Contratada
sujeita as sanções previstas nos subitens 15.2 ou 15.3.
15.5. As multas a que aludem os subitens anteriores não impedem que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções
previstas nas Leis Federais e Municipais citadas no preâmbulo deste, a saber:
15.5.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades.
15.5.1.1. A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:
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I. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou
defeitos observados na prestação dos serviços;
II. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos
serviços da FEMA, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
15.5.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução contratual
sobrevier prejuízo para a Administração;
15.5.2.1. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do
certame e for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a
Administração Pública. Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por
descumprimento

de

cláusula

contratual

tenha

causado

transtornos

no

desenvolvimento dos serviços da FEMA.
15.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação.
15.5.3.1. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la
falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de
contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas no edital e
das demais cominações legais.
15.5.4. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado
caracterizando a inexecução parcial, a FEMA poderá reter preventivamente, o valor
da multa dos eventuais créditos que a Contratada tenha direito, até a decisão
definitiva, assegurada a ampla defesa.
15.5.4.1. Caso a Contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para
cobrir o valor da multa, será retida a diferença, nos termos do subitem 15.5.4.
15.5.4.2. Se a FEMA decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será
devolvido à Contratada.
15.6. Independentemente das sanções retro a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à
composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua
inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços
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verificada em nova contratação, na hipótese de os demais classificados não
aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente.
15.7. É assegurados nos termos legais os prazos para exercício do direito da ampla
defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO
16.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à
conta

dos

recursos

consignados

no

orçamento

da

CONTRATANTE,

de

conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº. 10.320, de 16
de dezembro de 1968, de acordo com a dotação orçamentária:
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.18.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
CÓDIGO REDUZIDO 505
16.2. O valor total orçado é de R$ 9.888,21 (nove mil oitocentos e oitenta e oito reais
e vinte e um centavos).
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem
como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for
declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta
licitação.
17.2. É facultada a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar ou ter sido providenciado no ato da sessão pública.
17.3. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que
caiba direito a qualquer indenização.
17.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
sua proposta e a FEMA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
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informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.6. O proponente que vier a ser vencedor, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado da nota de empenho ou instrumento
equivalente.
17.7. Não havendo expediente na FEMA ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local
aqui estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
17.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
pregão.
17.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
17.11. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos, bem como de cópias da legislação
mencionada, deverá ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira, na Avenida Getúlio
Vargas, n° 1.200, Vila Nova Santana – Assis/SP - CEP: 19807-130, até dois dias
úteis antes da data marcada para a apresentação dos envelopes.
17.11.1. A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos
será divulgada no seguinte site: www.fema.edu.br e no quadro de avisos do Setor de
Compras, sendo da responsabilidade dos interessados acompanharem as
publicações.
17.12. Prazo para retirada danota de empenho ou instrumento equivalente é de 05
(cinco) dias úteis.
17.13. Após a retirada danota de empenho ou instrumento equivalente, os envelopes
02 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" dos demais proponentes ficarão à
disposição para retirada, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
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sendo que ao final deste prazo a FEMA poderá se desfazer de tais documentos.
17.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes das Leis
Federais n.º 8.666/1993 e 10.520/2002, e demais normas regulamentares aplicáveis.
17.15. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera
administrativa, é competente o Foro da Comarca de Assis/SP.
18. Integram o instrumento convocatório, conforme o caso:
ANEXO I - Termo de referência
ANEXO II - Modelo sugerido de proposta comercial
ANEXO III - Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho
ANEXO IV - Declaração de cumprimento das condições de habilitação
ANEXO V - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte para usufruir dos benefícios da lei complementar nº 123/2006.
ANEXO VI - Declaração de que não emprega menor
ANEXO VII – Declaração de inexistência de fato impeditiva

Assis, 07 de junho de 2019.

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2019
1 – OBJETO
1.1. O presente processo licitatório tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE

(LIVROS),

BIBLIOGRÁFICO

DO

VISANDO

CURSO

DE

COMPLEMENTAR

PUBLICIDADE

E

O

ACERVO

PROPAGANDA

DA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, conforme descrição a
seguir:
ITEM
1

AUTOR/TÍTULO/EDITORA
PREDEBON, J. E. Criatividade: abrindo o lado inovador da mente. 7. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.

CÓDIGO
ISBN

QTDE

8522458510

4

2

BARRETO, Roberto Menna. Agência de propaganda e as engrenagens da história.

8532302823

4

3

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. 3. Ed.

972441521X

4

8573210567

4

4

SANTAELLA, Lúcia. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras,
2001.

5

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 12º ed.

9788576050018

4

6

SADHUESEN, Richard L. Marketing Básico. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

9788502037717

4

7

BUSSAB, Wilton O. & MORETTIN, Pedro A. Estatística Básica. São Paulo.

8547220224

4

8

MEDEIROS, Fernando A. Adobe Premiere Pro 1.5: edição de vídeo, referência rápida.

9788573936001

4

8568552625

4

9

TROIANO, Jaime Curcio. BrandIntelligence: construindo marcas que fortalecem
empresas e movimentam a economia. 1ed.

10

CESAR, Newton. Direção de Arte em propaganda.

8562564141

4

11

SAMARA, B. S., MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do Consumidor.

8576050099

4

12

BARROS, Clovis de Filho. Ética na Comunicação. 4ª Edição.

9788532305060

4

9788522117963

4

853230589X

4

13
14

FIGUEIREDO, Celso. Redação Publicitária: sedução pela palavra. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2005.
MCleish,Robert. Produção de Rádio: um guia abrangente de produção radiofônica.
São Paulo.
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15
16
17
18
19
20

MADY,Eliane Batista.Pesquisa de Mercado.Curitiba.
SAMARA, Beatriz Santos & BARROS, José Carlos.Pesquisa de Marketing:conceitos e
metodologia.São Paulo.
COSTA, Marco Antonio F. da & COSTA, Fátima Barrozo da. Projeto de Pesquisa:
entenda e faça. São Paulo.
FARIAS, Priscilia L. Tipografia digital.
ROGERS, David L. Transformação Digital: repensando o seu negócio para a era
digital.
KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamento de Relações Públicas na
Comunicação Integrada. 4 ed.

9788582129760

4

9788576050834

4

9788532624482

4

9788532624482

4

8551302728

4

8532302637

4

8535281452

4

21

Manual prático de eventos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

22

GOLD, Miriam. Redação empresarial.

9788547217945

4

23

ANCHIETA, José de. Cenograficamente: da cenografia ao figurino.

9788569298465

4

24

Vera. Arte em Cena: a direção de arte e cenografia no cinema. São Paulo.

8579950570

4

25

PRIMO,Lane; CABRAL,Sidarta. Produção Audiovisual - Imagem, Som e Movimento.

9788536508344

4

856855248X

4

9788550800042

4

8522476268

4

8597012811

4

9788522112975

4

8574528269

4

9788532305190

4

26
27
28

SANTAELLA, Lucia (org.). Novas formas do audiovisual. São Paulo: Estação das
Letras e Cores.
MELO, Eugênio Bispo. Gestão de Marketing e Branding. A Arte de Desenvolver e
Gerenciar Marcas.
ARRUDA FILHO, Emilio J. M. & FARIAS FILHO, Milton Cordeiro. Planejamento da
pesquisa científica.
MARCONI, Marina de Andrade & LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa:

29

Planejamento e Execução de Pesquisa - Amostragens e Técnicas de Pesquisa
Amostragens e Técnicas de Pesquisa - Elaboração, Análise e Interpretação de Dados.
São Paulo.

30
31
32

LUPETTI,

Marcélia.

Gestão

estratégica

da

comunicação

mercadológica:

Planejamento.
MICELI, André. Planejamento de Marketing Digital.
VASCONCELOS, Luciene Ricciotti. Planejamento da Comunicação Integrada: Manual
de Sobrevivência para as Organizações do Século XXI.

2. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
2.1. A entrega será única, realizada após o recebimento da Nota de Empenho, na
Fundação Educacional do Município de Assis, situada à Avenida Getúlio Vargas,
1.200, Assis (SP), Bloco III.
a) Todos os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições;
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b) Após a entrega dos materiais pela CONTRATADA, a FEMA submeterá os
mesmos a verificação quanto às especificações constantes deste Anexo e Proposta.
As verificações serão realizadas a critério desta Instituição procedendo-se, desta
forma, o recebimento definitivo;
c) No caso de constatada divergência entre o(s) material(is) entregue(s) e o(s)
material(is) especificado(s) na proposta e Anexo deste termo, a CONTRATADA
deverá substituir o(s) mesmo(s) em, no máximo, 05 (cinco) dias, contados a partir
da comunicação da recusa.
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ANEXO II
MODELO SUGERIDO PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2019

ABERTURA: 25/06/2019 ÀS 09H30MIN

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

N.º

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

ESTADO:

TELEFONE:

FAX:

E-MAIL:
ITEM

QTDE

AUTOR

TITULO

CÓDIGO

VALOR

VALOR

ISBN

UND

TOTAL

1
2
3

TOTAL:
Observação: Nos valores acima deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer
despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram do
fornecimento do objeto licitado.
Declaramos total concordância com as condições da presente licitação.
Declaramos ainda, que os produtos ofertados estão de acordo com as especificações do
ANEXO I – Termo de Referência.
Condições de pagamento: em conformidade com o item 14 do edital.
Prazo de entrega, conforme disposto no item 13 do edital.
(cidade),____, de _________2019.
NOME/ASSINATURA
RG/CPF
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
(em papel timbrado da licitante)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2019
DECLARAÇÃO
Eu,________________________(nome completo), representante legal da empresa
________________________(razão social), interessada em participar do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 020/2019, da FEMA, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos
do artigo 27, Inciso V, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, a
._____________________(razão social), encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII
do artigo 7° da Constituição Federal.
___________, _____ de ____de 2019
(Local) (Data)

______________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(em papel timbrado da licitante)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2019
À
Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA
Assis – SP
Prezados Senhores,
Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII
do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis,
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

_________, _____ de _____de 2019
(Local) (Data)

______________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE

PEQUENO

PORTE

PARA

USUFRUIR

DOS

BENEFÍCIOS

DA

LEI

COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
(em papel timbrado da licitante)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2019
_____________________________(nome

do

licitante),

com

sede

_______________________(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº.
_______________________, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar
nº 123/2006 e sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que
esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:
(.....) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006.
(.....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
____________, ______ de ______de 2019
(Local) (Data)
______________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR.
(em papel timbrado da licitante)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2019
__________________________________________ (Nome da empresa)
_________, ____ de _________de 2019
À
Fundação Educacional do Município de Assis
DECLARAÇÃO
A empresa....................................., inscrita no CNPJ n.° ........................, por
intermédio de seu representante legal, Sr.(a) ........................., portador(a) do RG n.°
...................., e do CPF/MF n.° ......................., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Por ser verdade assina o presente

______________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2019
DECLARAÇÃO
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no
CNPJ

sob

n.º......................,

(representante/sócio/procurador),

neste
no

uso

ato
de

representado

suas

atribuições

pelo

seu

legais,

vem

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as
penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação,
que não está declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do artigo 87, IV, c/c o artigo 6°, XI da Lei n.º 8.666/93; que não
está suspensa temporariamente de participação em licitação e impedida de contratar
com a FEMA, nos termos do artigo 87, III, c/c o artigo 6°, XII da Lei n.° 8.666/93; que
não está impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta da
Prefeitura Municipal de Assis, nos termos do artigo 7º da Lei Federal n.° 10.520/02;
e, que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
Por ser verdade assina o presente.
______, ___de__________de 2019

______________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130
Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br
30

