PREGÃO Nº. 05/2018
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE DE
PAPELARIA, FORMATO A4, PARA ATÉ DEZEMBRO
DE 2018
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°. 05/2018
PROCESSO n°. 51/2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 01 de março de 2018
HORÁRIO: a partir das 09horas
LOCAL: Setor de Licitações da Fundação Municipal de Educação e Cultura FUNEC
1. PREÂMBULO

1.1. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a licitação na modalidade PREGÃO, registrada sob o nº. 05/2018, processo nº.
51/2018, que objetiva a empreitada global, do tipo menor preço por item, para a
contratação de empresa especializada para o fornecimento de papel sulfite de
papelaria, formato A4, até na quantidade e especificações relacionados no Folheto
Descritivo fixado no Anexo I deste certame, para atenderem as necessidades da
FUNEC até 31 de dezembro de 2018, cujo fornecimento deverá ser parcelado,
conforme dispuser a Contratante.
1.2. Este certame será regido pela Lei nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto Municipal nº. 2321, de 20 de dezembro de 2005, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da Lei estadual nº. 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações
posteriores, bem como Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada
pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar Municipal n .
121, de 09 de agosto de 2007 e Decreto Municipal nº. 4.022, de 24 de janeiro de 2017 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
1.3. As propostas deverão obedecer as especificações deste
Instrumento Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
1.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem
para participar do certame.
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1.5. A sessão de processamento do Pregão será realizada no
Câmpus II da FUNEC, na Sala de Licitações, sito à Avenida Mangará, nº. 477, Jardim
Mangará, na cidade de Santa Fé do Sul – SP, iniciando-se às 09horas do dia 01/03/2018 e
será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do
processo em epígrafe.
1.5.1. Caso o espaço físico do Setor de Licitações da FUNEC
não seja apropriado para a Sessão deste Pregão, poderá ser transferida para a Sala de
Reuniões, também da FUNEC, no mesmo endereço acima citado.
2 - DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a empreitada
global, do tipo menor preço por item, para a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de papel sulfite de papelaria, formato A4, até
na quantidade e especificações relacionados no Folheto Descritivo fixado no
Anexo I deste certame, para atenderem as necessidades da FUNEC até 31 de
dezembro de 2018, cujo fornecimento deverá ser parcelado, conforme dispuser a
Contratante.
2.2. Poderão participar deste certame as microempresas –
MEs, e empresas de pequeno porte – EPPs, e que detenham atividade pertinente e
compatível com o objeto desta licitação, e atendam aos requisitos mínimos de
classificação das propostas exigidas e às exigências para habilitação, requeridas neste
Edital.
2.3. Não poderão participar deste pregão, empresas:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no
País e empresas associadas em forma de consórcio.
d) Empresas que tenham como sócio(s) ou proprietários, servidor(es) ou dirigente(s) de
qualquer esfera governamental da Administração Municipal.
e) Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
2.4. Quando tratar-se de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, o licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO FIRMADA PELO
REPRESENTANTE LEGAL de enquadramento como ME, MEI ou EPP, conforme a
Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014 e I.N. 103/07 do DNRC,
acompanhada da CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL.
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2.5. O descumprimento da Lei, não apresentando a declaração
juntamente com a certidão acima mencionada, significará renúncia expressa e consciente,
desobrigando a Comissão de estender os benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006 e
147/2014, aplicáveis ao presente certame.
3. – DO CREDENCIAMENTO
3.1. Aberta à fase de credenciamento dos eventuais
participantes deste certame, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO
documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua
autenticidade e legitimidade, devendo ainda, identificar-se e exibir Carteira de Identidade
ou outro documento equivalente, com fotografia.
a) 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, ou, tratando-se de pessoa física, cédula de identidade.
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que
comprove os poderes do mandante para a outorga. O credenciamento não é obrigatório,
podendo o licitante participar do presente certame sem representante credenciado,
implicando na desistência de prática de atos presenciais, desde que atenda a todas as
demais disposições do presente edital.
b1) Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma
deverá vir acompanhada do Ato constitutivo da proponente ou de outro documento,
onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir
mandatário.
c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, bem como que se encontra em condições regulares de habilitação, cuja
documentação comprobatória, na íntegra e sem nenhum defeito, estará constante do
“envelope 2” de habilitação, sob as penas da lei, bem como se compromete a apresentar os
documentos exigidos no item “6.” deste Edital.
d) Em se tratando de microempresas, MEI e empresas de pequeno porte deverá ser
apresentada, por ocasião do credenciamento, declaração de que detém tal condição, para
que possa ser contemplada pelos benefícios outorgados pela Lei Complementar nº.
123/2006 e suas posteriores alterações e atualizações.
e) Envelopes “01 Proposta” e “02 Documentação”.
3.1.1. O representante legal e/ou o procurador deverão
identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
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3.1.2. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada
licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma
credenciada.
3.1.3. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da
sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização
expressa do Pregoeiro.
3.1.4. Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros
portadores que não estejam munidos dos documentos relacionados para credenciamento
neste edital. A ausência desta documentação implicará de imediato, na impossibilidade da
formulação de lances após a classificação preliminar, bem como, na perda do direito de
interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar
durante os trabalhos.
4. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação mencionada no item anterior (letra “c” do item 3.1) deverá ser apresentada
fora dos Envelopes nº.s “01 e 02”.
4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser
apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em
sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA
Pregão Presencial nº. 05/2018
Processo nº. 51/2018
Nome da empresa:.....
CNPJ:.....
Endereço:.....
ENVELOPE Nº. 2 - HABILITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 05/2018
Processo nº. 51/2018
Nome da empresa:.....
CNPJ:.....
Endereço:.....
4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da
empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador,
juntando-se a procuração.
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4.4. 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 “1 – PROPOSTA”
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes
elementos:
a) razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência/ marca do
produto cotado (se for o caso), em conformidade com as especificações do folheto
descritivo constante do Anexo I;
d) preço unitário e total do item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro. 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;
e) prazo de validade da proposta de, o qual deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias
contados da sua apresentação. Caso não conste na proposta o prazo de validade, será o
aqui determinado, qual seja: 60 (sessenta) dias;
f) dados bancários da proponente, contendo número de conta corrente, banco e agência
para fins de depósito do pagamento a que tiver direito, em caso de sagrar-se vencedora do
certame.
5.2. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável até o
início da etapa de lances e deverão incluir impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outras despesas decorrentes do fornecimento do serviço, os quais venham a incidir sobre o
objeto desta licitação, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos.
5.3. Não caberá desistência da proposta após a fase de
habilitação, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo
Pregoeiro;
5.4. Independentemente de declaração expressa, a simples
apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste
Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na
legislação mencionada no preâmbulo deste Edital;
5.5. A Proposta de Preço será considerada completa,
abrangendo todos os custos necessários à prestação de serviços, objeto da presente
licitação;
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5.6. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade
da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.7. Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais
ou entre parciais e subtotais ou, ainda, entre estes e o total, prevalecerão sempre os
primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias. No caso de divergência
entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos e serão corrigidos
automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação.
6. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "2 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
6.1. O Envelope "2 - Documentos de Habilitação" deverá
conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
6.1.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) 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.
6.1.1.1. - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d"
deste subitem “6.1.1” não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação",
se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
6.1.2. - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) 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 contratual;
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da
sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a
Procuradoria da Fazenda Nacional;
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
6.1.3. O Pregoeiro e Equipe de Apoio diligenciarão (art. 48, caput) para verificar a
regularidade fiscal mobiliária do licitante perante a Fazenda Municipal do município de
Santa Fé do Sul – Art. 193, CTN.
6.1.3. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
6.1.4. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1.4.1. Por ser a presente contratação objeto de procedimento
de pequeno vulto, nos termos da lei, fica dispensada a documentação referente ao presente
item.
6.1.5. - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e
subscrita por seu representante legal, de que se encontra em cumprimento com as
determinações do inciso XXXIII, do art. 7º. da Constituição Federal;
6.1.6. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.1.6.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados, em uma única via, em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por membro de Apoio do Pregão, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, vedada sua apresentação através de cópia produzida via fax ou de modo
a tornar-se ilegível. Os documentos emitidos via internet terão sua autenticidade
verificada nos respectivos sites.
6.1.6.2. Os documentos que não tiverem prazo de validade
estabelecido pelo órgão expedidor somente, serão válidos desde que tenham sido
expedidos, no máximo, dentro dos 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para o
recebimento dos envelopes.
6.1.6.3. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar
quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste
Pregão.
6.1.6.4. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte,
por ocasião da participação nos certames desta Fundação, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição (artigo 43 da Lei nº 123/2006), sendo que a não apresentação
dos mesmos inabilitará a empresa para participar desta Licitação.
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6.1.6.5. Para as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte, no caso de apresentar alguma restrição na habilitação e esta ser vencedora do
certame, sua regularização dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por
igual período em havendo motivo devidamente justificado, aceito e a critério da Pregoeira
e Equipe de Apoio, caso entenda pertinente, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei
Complementar que trata do assunto.
6.1.6.6. Em não havendo regularização consoante previsão do
parágrafo acima, implicará em decadência do direito à contratação sem prejuízo das
sanções previstas neste edital, sendo facultado convocarem os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação nos termos do
artigo 43, § 2º. da Lei 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014.
OBS.:- Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz
ou da Filial do licitante. Não serão aceitos parte de documentos da Matriz e parte da Filial
à exceção dos documentos que são válidos para Matriz e todas as Filiais.
7. - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a
sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) hora/minutos.
7.1.1. Caso seja necessário, a critério do pregoeiro, o prazo de
credenciamento poderá ser dilatado.
7.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes
entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e,
em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.3. Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta”, estará
encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
7.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo
desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
7.5. 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.
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7.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas
propostas das demais licitantes.
7.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para
a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
7.8. Para efeito de seleção será considerado o preço total.
7.9. 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 no caso de empate de preços.
7.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a
posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada redução mínima entre os
lances, cujo valor será fixado pelo Pregoeiro, após ouvir os licitantes.
7.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando
todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
7.13. Havendo a participação de empresa ME ou EPP serão
observadas as disposições contidas nos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2.006,
aplicando-se o instituto do empate ficto, mesmo na hipótese de declínio na etapa de
lances, por parte das empresas contempladas com a vantagem prevista no aludido diploma
legal. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para
as selecionadas o último preço ofertado.
7.14. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as
propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
7.15. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de
menor valor com vistas à redução do preço.
7.16. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
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7.17. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de
mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa
realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
7.18. Após o final da etapa de lances para o objeto, o
pregoeiro abrirá o envelope da habilitação da empresa selecionada, o qual contém a
documentação exigida e examinará o perfeito cumprimento do edital. Caso seja
caracterizado referido cumprimento, a licitante será declarada habilitada e o objeto da
presente licitação será a ela adjudicado. Caso a documentação esteja desobedecendo aos
critérios do edital, a empresa será declarada inabilitada e estará automaticamente excluída
deste certame sem prejuízo dos efeitos e penalidades legais.
7.19. 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:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.20. Caso a documentação irregular seja referente à
regularização do Certificado de Registro Cadastral, o documento poderá ser apresentado
ao CRC em até 24 horas após o encerramento da sessão de Pregão.
7.21. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão
ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
7.22. 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.
7.23. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação
previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora dos itens para os
quais apresentou melhor proposta.
7.24. 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.
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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 3 (três)
dias 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. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
8.4. 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 O recurso terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.5. A adjudicação será feita pelo valor global.
9. - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE
ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
9.1. O objeto deste Pregão deverá, após a adjudicação e
homologação, e o fornecedor, declarado vencedor, entregará parceladamente e
mensalmente, até na quantidade relacionada, em atendimento às requisições periódicas
escritas expedidas pelo Setor de Compras da Fundação Municipal de Educação e Cultura FUNEC.
9.2. As requisições serão expedidas por quaisquer meios de
comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da
Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico, a qual deverá fornecer o objeto deste
certame no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
9.3. Os pedidos feitos à(s) Contratada(s) deverão ser
entregues no prazo máximo estabelecido no item anterior.
9.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.
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10. - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO
10.1. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro
Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante
responsável pelo recebimento.
10.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a
Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Administração, no prazo máximo de 24 horas, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 24 horas, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
11. - DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1. A cada fornecimento será emitida Nota Fiscal pela
Contratada e o pagamento deverá acontecer até o dia 20 do mês posterior ao do consumo.
11.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá no mês subseqüente.
11.3. O pagamento será feito na Tesouraria da Contratada,
após assinatura de recibo.
11.4. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida
incidirá correção monetária, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por
cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado.
11.5. As despesas decorrentes deste certame correrão por
conta da seguinte Dotação Orçamentária: 05.00.00 – FUND. MUNIC. EDUC. E CULT.
DE SFSUL; 05.01.00 – ADMINISTRAÇÃO; 05.01.01 – ADMINISTRAÇÃO
SUPERIOR; 04.122.0051.2501 – MANUTENÇÃO ADM. FUNANÇAS, PESSOAL,
JURÍDICO E CPD; 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; FICHA 05.
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E
MULTA.
12.1. DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA
PROPOSTA – FASE PRÉ CONTRATUAL.
12.1.1. À proponente que não honrar a proposta ou solicitar a
desistência dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes
penalidades:
a) Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de
proposta, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens seguintes;
b) Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
c) A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
d) Até 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso
de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou
deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e
condições estabelecidas neste Edital;
12.2 - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO
CONTRATO – FASE CONTRATUAL.
12.2.1. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na
legislação em vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja
aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não,
conforme estabelece a Lei de Licitações.
§1º- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a
saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos e inclusão na lista de impedidos
de licitar junto ao Tribunal de Contas do Estado a licitante que:
1) Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3) Apresentar documentação falsa;
4) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5) Não mantiver a proposta;
6) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7) Comportar-se de modo inidôneo;
8) Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
§2º - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas cabíveis, a
saber:
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1) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
2) Até 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato,
contados da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis.
12.3. DA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
12.3.1 A contratada que não cumprir total ou parcialmente o
prazo de prestação do serviço previsto no contrato, garantida a prévia defesa, sofrerá as
seguintes sanções:
a) Advertência escrita/Notificação Escrita, a qual terá garantida prévia defesa, que deverá
ser apresentada num prazo máximo de 5(cinco) dias úteis;
b) Multa na ordem de 1%(um por cento), por dia de atraso, sobre o valor total do serviço a
ser prestado ou do produto a ser entregue, até o limite de 10% (dez por cento);
12.3.2. O prazo para pagamento de multas será de 5(cinco)
dias úteis a contar da emissão da guia de recolhimento, emitida pela Tesouraria;
12.3.3. Se não ocorrer o pagamento no prazo acima
estipulado, as importâncias relativas a multas por atraso na entrega, serão descontadas dos
pagamentos, podendo entretanto, conforme o caso, serem inscritas para constituir dívida
ativa na forma da Lei, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de
execução;
12.3.4. Para a Sanção de multa são assegurados dois
momentos de defesa da contratada:
a) Defesa prévia, contra a intenção da aplicação da multa, conforme artigo 87, caput, e §
2°, da Lei 8.666/93; e
b) Recurso, contra a aplicação de multa com o devido valor já arbitrado, conforme
previsto no artigo 109, I, alínea “f”, do mesmo diploma federal;
12.4 – DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.4.1. - A CONTRATANTE se reserva no direito de
rescindir (cancelar) ou interromper (suspender) o presente contrato, suspendendo ou
cancelando a execução dos serviços, independentemente de notificação Judicial da
CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos
os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas
obrigações contratuais.
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13. DO REAJUSTE.
13.1 Os preços permaneceram fixos e irreajustáveis.
14. DA CONTRATAÇÃO.
14. 1. A contratação decorrente desta licitação será
formalizada mediante assinatura de Termo de Contrato cuja respectiva Minuta do Futuro
Contrato segue anexo.
14.2. A Adjudicatária deverá no prazo de até 03 (três) dias
corridos, contados da data da homologação, comparecer na Seção de Licitações da
FUNEC, sita na Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, nesta, para assinatura do
Termo de Contrato.
14.3. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta se recusar a assinar o Contrato, serão convocadas as demais
licitantes classificadas, para participar de nova Sessão Pública do Pregão, com vistas à
celebração da Contratação, sem prejuízo das penalidades legais àquela primeira.
14.4. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a
02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do aviso.
14.5. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Jornal
do Município.
15. - DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. Não será exigida a prestação de garantia para a
contratação resultante desta licitação.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. 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.
16.2. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes
forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes
presentes que desejarem.
16.3. O resultado do presente certame será divulgado no
Jornal Oficial do Município.
16.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de
divulgação, serão publicados no Jornal Oficial do Município.
16.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação
das demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Seção de Licitações da FUNEC,
cujo endereço consta mencionada anteriormente, após a celebração do contrato.
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16.6. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar disposições deste Edital, por meio de petição escrita, devidamente
justificada, devendo a mesma ser protocolada na FUNEC
16.7. A petição será dirigida à autoridade subscritora do
Edital, que decidirá no prazo de até 01 dia útil anterior à data fixada para recebimento das
propostas.
16.8. Acolhida à petição contra este Edital, será designada
nova data para a realização do certame.
16.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados
pelo Pregoeiro.
16.9.1. Integram o presente Edital os seguintes documentos:
Anexo I – Especificações do objeto;
Anexo II – Minuta do Futuro Contrato;
Anexo III – Termo de Ciência e Notificação ao Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo;
Anexo IV – Declaração de cumprimento com os requisitos de habilitação;
Anexo V - Declaração de enquadramento de ME ou EPP;
Anexo VI - Declaração de inexistência de fatos impeditivos para habilitação;
Anexo VII - Declaração de não empregar menor;
16.9.2 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da
licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da
Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP.
Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, 08 de
fevereiro de 2018.

ADERVAL CLÓVIS MORRETI
Presidente

ANEXO I - FOLHETO DESCRITIVO DO OBJETO DO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº. 05/2018
ITEM
01

DESCRIÇÃO
Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4;
Medindo (210x297)mm; Alvura Minima 88%; Opacidade
Mínima de 86% a 92%; Umidade entre 3,0% a 5,0%, Base de
fibra de cana de açúcar; Corte rotativo, Ph alcalino na cor
branco; Embalagem revestida em bopp, com nome do
fabricante impresso, embalagem com 500 folhas; Com 10
resmas cada caixa

QDE
200
caixas

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE DE
PAPELARIA, FORMATO A4 PARA A FUNEC
CONTRATO N°. ____/2018
PROCESSO Nº. 51/2018
PREGÃO Nº. 05/2018
Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela
FUNEC – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO E CULTURA DE
SANTA FÉ DO SUL, situada na Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, com
CNPJ nº. 47.527.288/0001-10, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr.
ADERVAL CLÓVIS MORRETI, brasileiro, casado, portador do RG nº. 16.817.8734 SSP/SP e do CPF nº. 051.629.338-99, residente e domiciliado na Rua Dr. Eduardo
Teixeira Brancato, nº 211, Bairro Orestes Borges de Oliveira, na cidade de Santa Fé do
Sul, estado de São Paulo, simplesmente denominada CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa _____________________________________, com C.N.P.J nº.
_______________________ e Inscr. Estadual nº. ____________________,
estabelecida na ______________________________, nº. ________, Bairro
_____________________, na cidade de ___________________________, estado de
_______________________________, neste ato representada pelo(a) seu Sócio(a)
Proprietário(a),
o(a)
Sr.(a)
_________________________,
__________,
______________, __________________, residente e domiciliado na Rua
__________________________________, nº. _____________, na cidade de
___________________________, estado de _______________________, portador do
RG nº. _________________________ e do CPF nº. ________________________,
simplesmente denominada CONTRATADA, fica justo e acertado o presente
instrumento, com fundamento na lei de Responsabilidade Fiscal que reger-se-á pela
Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pelas Leis nº.s 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, e Lei
Estadual nº. 6.544/89, além das cláusulas e condições abaixo mencionadas, que as
partes aceitam e outorgam mutuamente, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - A
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - A CONTRATADA, como vencedora
da Licitação na modalidade PREGÃO Nº. 05/2018 efetuará o fornecimento de papel
sulfite de papelaria, até na quantidade e especificações relacionados no Folheto
Descritivo fixado no Anexo I deste certame, para atenderem as necessidades da
FUNEC até dezembro de 2018, cujo fornecimento deverá ser parcelado, conforme
dispuser a Contratante.
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Parágrafo único – O fornecimento do material em tela se
dará mensalmente, até conforme a relação constante do Edital de Licitação que deu
origem a este contrato, e conforme a necessidade da Instituição CONTRATANTE.
CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DO
VALOR
E
PAGAMENTOS - Conforme constante da ata da sessão de pregão, inclusa no processo
referente, a CONTRATADA fornecerá o item pelo preço constante do Anexo I, que é
parte integrante deste Instrumento
I - O valor global deste Contrato está estimado em até R$
_____________(________________).
II - Os pagamentos serão efetuados todo dia 20 (vinte) de
cada mês, sendo que o valor montante será o total de combustíveis fornecido durante o
mês anterior. Referido valor será determinado pelo total de recibos/ Notas Fiscais que
demonstrarem o fornecimento do mês anterior.
§ 1°. Somente serão pagos os empenhos cujas notas fiscais
contiverem em anexo as cópias das respectivas autorizações de fornecimento.
CLÁUSULA
TERCEIRA
–
DA
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão
por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 05.00.00 – FUND. MUNIC. EDUC. E CULT.
DE SFSUL; 05.01.00 – ADMINISTRAÇÃO; 05.01.01 – ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR;
04.122.0051.2501 – MANUTENÇÃO ADM. FUNANÇAS, PESSOAL, JURÍDICO E CPD;
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; FICHA 05.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA - Obriga-se a CONTRATADA a executar o fornecimento em tela
obedecendo aos critérios do Edital, permitindo o acompanhamento e fiscalização da
FUNEC, bem como se obriga ainda a:
I - Assumir integral responsabilidade pela qualidade do
material fornecido;
II - Manter os empregados necessários, cumprindo todas as
normas trabalhistas, tributárias, previdenciárias e securitárias referentes a estes
trabalhadores, especialmente ao recolhimento das contribuições devidas ao INSS, FGTS e
outras, não tendo a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade trabalhista para com
estes empregados, nem solidária ou subsidiariamente.
III - Assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as
despesas decorrentes do fornecimento das quantidades dos produtos, necessários à boa e
perfeita execução do presente Contrato, responsabilizando-se, também, pela idoneidade e
pelo comportamento de seus empregados, prepostos e subordinados, e ainda, por
quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE e a terceiros.
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IV - Os danos e prejuízos mencionados no item anterior
serão ressarcidos à CONTRATANTE em no máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas da notificação administrativa emitida em à CONTRATADA, sob pena de
multa no valor de 20% sobre o valor do contrato.
V - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
ônus, direitos, obrigações ou compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por
quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato praticado pela
CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou subordinados.
VI - Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA o
pagamento de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tarifas, emolumentos e
despesas decorrente da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
I - O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das
obrigações assumidas neste contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas
tanto na Lei de Licitações como no Edital de Convocação.
II - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar
do preço avençado o valor de qualquer multa imposta à CONTRATADA, em virtude
do não cumprimento das condições estipuladas neste contrato e que não sejam
determinantes de rescisão contratual.
Parágrafo único - As multas mencionadas neste contrato
corresponderão à gravidade da infração, até o máximo de 20% do valor do preço da
contratação, em cada caso, ficando resguardado o direito de ampla defesa.
III - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subempreitada, no todo ou em parte.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO - A
CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o presente
contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que caiba à
CONTRATADA qualquer direito à indenização, sem prejuízo das penalidades
pertinentes, salvo em caso de inadimplência ou atraso nos pagamentos pela
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA - Este pacto
terá vigência iniciada na data da assinatura e terminada no dia 31 de dezembro de
2018.
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CLÁUSULA OITAVA – DO FORO - Para todas as
questões divergentes oriundas do presente contrato não resolvidas administrativamente
será competente o foro da Comarca de Santa Fé do Sul - SP, renunciando as partes a
qualquer outro por mais especial que possa ser.
E assim, por estarem justos e combinados, assinam o
presente em três vias de igual teor para um só fim, na presença de duas testemunhas
que a tudo presenciaram, para que surta seus regulares efeitos de direito.
Santa Fé do Sul, em ____ de ________ de 2018.

________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC

________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________________ _____________________________
Nome:
Nome:
RG:

RG:

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNEC, CNPJ (MF) nº.
47.527.288/0001-10.
CONTRATADA:
_______________________________________________,
___________________________.

CNPJ

(MF)

nº.

CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): ______/2018 – PROCESSO Nº. 51/2018 – PREGÃO (PRESENCIAL)
Nº. 05/2018.
OBJETO: ______________________________________________________________________.
ADVOGADOS (*) _______________________________________________________________.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar
todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os
despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados
no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Santa Fé do Sul – SP, em ___ de ________________ de 2018.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC
Nome e cargo: ADERVAL CLÓVIS MORRETI - Presidente
E-mail institucional: presidencia@funecsantafe.edu.br
E-mail pessoal: ____________________________________
Assinatura:_____________________________________________________________
CONTRATADA: _______________________________________________________
Nome e cargo: _________________________________________________________.
E-mail institucional: ____________________________________________________.
E-mailpessoal: _________________________________________________________.
Assinatura:____________________________________________________________
OBS. Este Termo será elaborado e assinado, somente pela empresa vencedora do certame, por
ocasião da assinatura do Termo Contratual.

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO COM OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Referência: Pregão (Presencial) nº 05/2018.
Processo nº. 51/2018
A empresa: _____________________________________, (razão
social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº. ________________________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Senhor (a) ____________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade nº. _______________________________, CPF nº. __________________,
DECLARA, para fins do disposto no inciso VII, do Artigo 4º da Lei nº. 10.520/2002, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório. Local e data
Representante legal
Santa Fé do Sul – SP, em ___ de ________________ de 2018.

__________________
Assinatura e Carimbo

Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado e / ou com carimbo da empresa
licitante e entregue em mãos ao Senhor Pregoeiro no ato do credenciamento.

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU
EPP
Referência: Pregão (Presencial) nº 05/2018.
Processo nº. 51/2018

A empresa: _____________________________________, (razão
social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº. ________________________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Senhor (a) ____________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade nº. _______________________________, CPF nº. __________________,
DECLARA, que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e
art. 11 do Decreto nº 6.204/2007.
DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser
impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de
falsidade da presente declaração.
Santa Fé do Sul – SP, em ___ de ________________ de 2018.

__________________
Assinatura e Carimbo
Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado e / ou com carimbo da empresa
licitante e entregue em mãos ao Senhor Pregoeiro no ato do credenciamento.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO
Referência: Pregão (Presencial) nº 05/2018.
Processo nº. 51/2018
A empresa: _____________________________________, (razão social da licitante), inscrita no CNPJ
sob o nº. ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Senhor (a)
____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº.
_______________________________, CPF nº. __________________, DECLARA sob as penas da
Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Santa Fé do Sul – SP, em ___ de ________________ de 2018.

__________________
Assinatura e Carimbo

Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado e / ou com carimbo da empresa
licitante e entregue no envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos
de habilitação.

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR
Referência: Pregão (Presencial) nº 05/2018.
Processo nº. 51/2018
A empresa: _____________________________________, (razão social da licitante), inscrita no CNPJ
sob o nº. ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Senhor (a)
____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº.
_______________________________, CPF nº. __________________, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°.
9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, 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.
Santa Fé do Sul – SP, em ___ de ________________ de 2018.

__________________
Assinatura e Carimbo
Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado e / ou com carimbo da empresa
licitante e entregue no envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos
de habilitação.

