PREGÃO Nº. 11/2018
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA
A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA O
CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DA FUNEC
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°. 11/2018
PROCESSO n°. 68/2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 14 de junho de 2018
HORÁRIO: a partir das 9h.
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 (PRESENCIAL), registrada sob o nº.
11/2018, processo nº. 68/2018, que objetiva empreitada global, do tipo menor preço
por item, para aquisição de livros diversos, para a complementação do acervo
bibliográfico da FUNEC, para atender as necessidades do curso de Engenharia
Agronômica oferecido pela FUNEC, conforme especificações relacionadas no
Folheto Descritivo fixado no Anexo do certame.
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, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar Municipal n .
121, de 09 de agosto de 2007.
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.
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 9h. do dia 14/06/2018 e será
conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do
processo em epígrafe.
- Segue Fl. 02 –

PREGÃO PRESENCIAL N . 11/18 – Cont...

Fls. 02

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 aquisição de livros diversos, para a
complementação do acervo bibliográfico da FUNEC, para atender as
necessidades do curso de Engenharia Agronômica oferecido pela FUNEC,
conforme especificações relacionadas no Folheto Descritivo fixado no Anexo do
certame.
3. - DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do
ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital.
3.2. Neste certame poderão participar 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.
3.3. 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;
3.4. 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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3.5. 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.
4. – 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.
5. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação mencionada no item anterior (letra “c” do item 4.1) deverá ser apresentada
fora dos Envelopes nº.s “1 e 2”.
5.2. 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:
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ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA
Pregão Presencial nº. 11/2018
Processo nº. 68/2018
Nome da empresa:.....
CNPJ:.....
Endereço:.....
ENVELOPE Nº. 2 - HABILITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 11/2018
Processo nº. 68/2018
Nome da empresa:.....
CNPJ:.....
Endereço:.....
5.3. 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.
5.4. 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.
6. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “1 – PROPOSTA”
6.1. 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 de cada 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;
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6.1.1. Não será admitida cotação inferior à quantidade
prevista neste Edital.
6.1.2. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável até o
início da etapa de lances.
7. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "2 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
7.1. O Envelope "2 - Documentos de Habilitação" deverá
conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
7.1.1. - 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.
7.1.1.1. - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d"
deste subitem “7.1.1” não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação",
se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
7.1.2. - REGULARIDADE FISCAL
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 à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
do certame;
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, Federal 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;
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.
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7.1.3. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
7.1.4. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1.4.1. Por ser a presente contratação objeto de procedimento
de pequeno vulto, nos termos da lei, fica dispensada a documentação referente ao presente
item.
7.1.5. - 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;
7.1.6. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.1.6.1. É facultada às licitantes a substituição dos
documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo comprovante de registro cadastral
para participar de licitações junto à Administração Direta da Prefeitura da Estância
Turística de Santa Fé do Sul - SP no ramo de atividade compatível com o objeto do
certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos
subitens 7.1.1; 7.1.2., alíneas "a" a "c", e 7.1.3. deste item 7., que não tenham sido
apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos
de validade vencidos na data de apresentação das propostas.
7.1.6.2. O registro cadastral não substitui os documentos
relacionados nos subitens 7.1.2., alínea "d" e subitem 7.1.5. deste item 7., devendo ser
apresentados por todos os licitantes.
7.1.6.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas
certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
8. - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1. 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.
8.1.1. Caso seja necessário, a critério do pregoeiro, o prazo de
credenciamento poderá ser dilatado.
8.2. 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.
8.3. Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta”, estará
encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
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8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas
propostas das demais licitantes.
8.7. 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.
8.8. Para efeito de seleção será considerado o preço total por
item.
8.9. 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.
8.10. 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.
8.11. 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.
8.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando
todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
8.13. 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.
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8.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de
menor valor com vistas à redução do preço.
8.15. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
8.16. 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.
8.17. Após o final da etapa de lances para o primeiro item, 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.
8.18. 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.
8.19. 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.
8.20. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão
ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
8.21. 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.
8.22. 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.
8.23. 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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9. - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
9.4. 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.
9.5. A adjudicação será feita por item.
10. - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL
DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
10.1. O objeto deste Pregão deverá, após a adjudicação e
homologação, e o fornecedor, declarado vencedor, ser entregue em sua totalidade, em até
20 (vinte) dias úteis, até na quantidade relacionada no Anexo, em atendimento à
requisição emitida pelo Setor responsável da Fundação Municipal de Educação e Cultura FUNEC.
10.2. A(s) requisição(ões) será(ao) expedida(s) 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 até 20 (vinte) dias úteis.
10.3. Os pedidos feitos à(s) Contratada(s), deverão ser
entregues no prazo máximo estabelecido no item anterior.
10.4. 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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11. - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO
11.1. 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.
11.2. 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.
12. - DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento será efetuado em uma única parcela,
sendo que deverá ocorrer no dia 17 de cada mês posterior ao da entrega total do objeto
licitado.
12.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções
serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá no mês subseqüente.
12.3. O pagamento será feito na Tesouraria da Contratada,
após assinatura de recibo.
12.4. 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.
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12.5. As despesas decorrentes deste certame correrão por
conta da seguinte Dotação Orçamentária: 05.00.00 – FUND. MUNIC. EDUC. E
CULT. DE SFSUL; 05.02.00 – EDUCAÇÃO; 12.364.0056.2506 –
MANUTENÇÃO CURSO DE FISIOTERAPIA; 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE; Ficha 90; 12.364.0056.2523 – MANUTENÇÃO
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA; 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE; Ficha 98; 12.364.0059.2511 – MANUTENÇÃO CURSO DE
ODONTOLOGIA;
44.90.52
–
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE; Ficha 105; 12.364.0059.2524 – MANUTENÇÃO CLÍNICA DE
ODONTOLOGIA;
44.90.52
–
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE; Ficha 112;
e
12.364.0056.2523
–
MANUTENÇÃO
CURSO
ENGENHARIA
AGRONÔMICA;
44.90.52
–
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE; Ficha 181.
13. - DA CONTRATAÇÃO
13.1. A contratação decorrente desta licitação será
formalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui
anexo do presente ato convocatório.
13.2. A contratação decorrente desta licitação terá o prazo
de vigência iniciado na data da sua assinatura e finalizada com a entrega e pagamentos
totais, sendo que a entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias e o pagamento em até
30 (trintas) dias, contados da entrega dos livros e emissão da Nota Fiscal.
13.3. Se, por ocasião da formalização do contrato, as
certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda
Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo
a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
13.4. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico
hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que se trata acima, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena
de a contratação não se realizar.
13.5. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias
corridos contados da data da convocação, comparecer ao Setor de Licitações da
FUNEC, sito à Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, nesta cidade para assinar o
termo de contrato.
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13.6. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular mencionada acima, ou
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.
13.7. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior
a 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do aviso.
13.8. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no
Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE e veiculação na Internet, além de
intimação direta às licitantes.
13.9. Na sessão, respeitada a ordem de classificação,
observar-se- ão as disposições contidas neste Edital.
14.

-

DAS

SANÇÕES

PARA

O

CASO

DE

INADIMPLEMENTO
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração direta, indireta, autárquica e fundacional da Prefeitura da Estância
Turística de Santa Fé do Sul - SP pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o Decreto
Municipal nº. 2321, de 20 de dezembro de 2005.
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 DOE
e Jornal Oficial do Município.
16.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de
divulgação, serão publicados no DOE.
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16.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação
das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, no Setor de Licitações da FUNEC,
cujo endereço consta mencionada anteriormente, após a entrega de todos os materiais.
16.6. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar disposições deste Edital.
16.7. A petição será dirigida à autoridade subscritora do
Edital, que decidirá no prazo de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento
das propostas.
16.8. Acolhida a 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.
16.10. Integram o presente Edital os seguintes documentos:
a) Edital;
b) Anexo I - folheto descritivo dos livros; e
c) Anexo II - Minuta do futuro Contrato.
16.11. 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.
Santa Fé do Sul, 28 de maio de 2018.

ADERVAL CLÓVIS MORRETI
Presidente da FUNEC

ANEXO I
FOLHETO DESCRITIVO DOS ITENS, OBJETO DO
PREGÃO (PRESENCIAL) N . 11/2018
ITEM
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DESCRIÇÃO – LIVROS DE AGRONOMIA
QUANT.
ABBOUD, Antonio Carlos de Souza. Introdução à Agronomia. São
5
Paulo: Interciência, 2013.
ALFENAS, A. C. Métodos em fitopatologia. 2.ed. Minas Gerais: UFV,
2
2016.
AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; CAMARGO, L. F. A. Manual de
5
fitopatologia. 5.ed. Ouro Fino, MG: Agronômica Ceres, 2016. V.2.
ARANTES, V. M.; SANTOS, A. L. dos; VIEITES, F. M. Produção
2
industrial de frangos de corte. Guarulhos, SP: Editora LK, 2012.
ARF, Orivaldo et. al. Aspectos gerais da cultura do feijão. Botucatu.
5
Fepaf, 2015.
BALDIN, E. L. L. et al. (Org.) Tópicos especiais em proteção de
2
plantas. Editora FEPAF, 2013.
BAPTISTA, Márcio; LARA, Márcia. Fundamentos de engenharia
5
hidráulica. 4.ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016.
BARBOSA, J. G. Propagação de plantas ornamentais. Viçosa,
5
MG: UFV, 2007.
BARROSO, G. M. et al. Sistemática de angiospermas do Brasil. 2. ed.
2
Viçosa: UFV, 2002. V.2.
BELTRÃO, N. E. de M.; OLIVEIRA, M. I. P. de. Ecofisiologia das
6
culturas do algodão, amendoim, gergilim, mamona, pinhão-manso e
sisal. Brasília: Embrapa, 2011.
BERGAMIN FILHO, A.; KUMATI, H.; AMORIN, L. Manual de
fitopatologia: princípios e conceitos. Minas Gerais: Ceres, 2018.V.1 e
5
v.2.
BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de
irrigação. 8.ed. Viçosa: UFV, 2008.
BITTENCOURT, A. M. Frutas do Brasil - banana pós-colheita.
Brasília: Embrapa, 2001.
BLASCHKE, T.; KUX, H. Sensoriamento remoto e SIG avançados.
São Paulo: Oficina de Textos, 2007. E-book
BOREM, A.; Freire, E. C. Algodão: do plantio a colheita. Viçosa: UFV,
2014.
BOREM, A.; MIRANDA, G. V.; FRITSCHE-NETO, Roberto.
Melhoramento de plantas. 7.ed. Viçosa: UFV, 2017.
BORÉM, Aluízio; FRITSCHE-NETO, Roberto. Biotecnologia aplicada
ao melhoramento de plantas. [S.l.]:Independente, 2012.
BORÉM, Aluízio; RANGEL, Paulo Hideo N. Arroz do plantio à
colheita. Minas Gerais: UFV, 2015.
BROSE, M. Participação na extensão rural. Porto Alegre: Tomo, 2004.
BRUCKNER, C. H. Fundamentos de melhoramento de frutíferas.
Viçosa, MG: UFV, 2011.
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Canéchio Filho, V. Principais culturas. Campinas: Instituto Campineiro
de Ensino Agrícola, 1987. V.2.
CARAMORI JUNIOR, J. C. Manejo alimentar dos suínos. Guarulhos,
SP: Editora lk, 2017.
CARVALHO, Jacinto de Assunção; OLIVEIRA, Luiz Fernando
Coutinho de. Instalações de bombeamento para irrigação: hidráulica e
consumo de energia. Viçosa, MG: UFLA, 2008.
CASTRO, Antônio Maria Gomes de et al. O futuro do melhoramento
genético vegetal no Brasil: impactos da biotecnologia e das leis de
proteção do conhecimento. Embrapa, 2006.
CHAIN, A. Agrotóxicos e Ambiente. Brasília, DF: Embrapa, 2004.
COSTA, Augusto Guerreiro Fontoura et. al. Manejo de plantas
daninhas na cultura do algodoeiro. Brasilia, DF: Embrapa, 2015.
CUTTER, Elizabeth G. Anatomia vegetal: células e Tecidos. 2.ed. São
Paulo, SP: Roca, 2013.
DAKER, A. A água na agricultura: hidráulica aplicada a agricultura.
7.ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1987.
DORR, Andrea Cristina; FREI, Jaqueline Carla Guse; ROSSI, Luiz
Antônio de. Agronegocio: desafios e oportunidades da nova economia.
São Paulo: Appris, 2013.
FACHINELO, J. C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J. C. Propagação
de plantas frutíferas. Embrapa, 2011.
FARIA, Ricardo Tadeu de; ASSIS, Adriane Marinho de; Colombo,
Ronan Carlos. Paisagismo: harmonia, ciência e arte. 2. ed. Londrina, PR:
Mecenas, 2017.
FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos:
princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2008.
FERNANDES, Manlio Silvestre (Ed.). Nutrição mineral de
plantas. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2008.
FERNÁNDEZ, V.; SOTIROPOULOS, T.; BROWN, P. Adubação foliar
fundamentos científicos e técnicas de campo. Abisolo, 2015.
FERREIRA, C. A.; SILVA, H. D. Formação de povoamentos
florestais. Brasília: EMBRAPA. 2008.
FERREIRA, P. V. Estatística experimental aplicada à agronomia.
3.ed. Alagoas: Editora da Universidade Federal de Alagoas, 2000.
FIGUEIREDO NETO, A. et al. O Agronegócio da Mamona no Brasil.
2.ed. Brasília: Embrapa, 2007.
FONTES, Paulo Cezar Rezende. Olericultura: teoria e prática. Viçosa:
UFV, 2005.
FONTES,
Paulo
Cezar
Rezende. Nutrição
mineral
de
plantas: anamnese e diagnóstico. Viçosa, MG: UFV, 2016.
FORNASIERI FILHO, D. Manual da cultura do milho. Jaboticabal,
SP`: Funep, 2007.
FORNASIERI FILHO, D. Manual da cultura do trigo. Jaboticabal, SP:
Funep, 2008.
FORNASIERI FILHO, Domingos. Manual da cultura do sorgo.
Jaboticabal, SP: Funep, 2009.
FRANDSON, R. D. Anatomia e fisiologia dos animais de fazenda.
6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
FREIRE, P. Extensão ou comunicação. São Paulo: Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1985.

5
2
5

5
3
2
5
5
5
5
5
3
5
5
2
5
5
5
3
5
5
2
3
5

45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

FREITAS, H. M. de B. (Org.) Plantas (botânica). Bahia: Edufba, 2006.
FREITAS, Leandro Grassi; D´ARC L. O., Rosângela, FERRAZ, Silamar.
Introdução à Nematologia. Viçosa, MG: UFV, 2014. (Caderno
Didático 58).
GALVÃO, A. P. M. Reflorestamento de propriedades rurais para fins
produtivos e ambientais. Brasília: EMBRAPA. 2000.
GARCIA, F. R. M. Zoologia agrícola: manejo ecológico de pragas. 3.ed.
Porto Alegre: Rigel, 2014.
GAZZIERO, Dionísio Luiz Pisa et. al. Manual de identificação de
plantas daninhas da cultura da soja. 2.ed. Brasilia, DF: Embrapa,
2015.
GOMES, P. Fruticultura brasileira. 13 ed. São Paulo: Nobel, 2006.
GONÇALVES, Eduardo Gomes; LORENZI, Harri. Morfologia
vegetal: organografia e dicionário ilustrado de morfologia das plantas
vasculares. 2.ed. São Paulo, SP: Instituto Plantarum, 2011.
GONÇALVES, P. de S. et al. Manual de heveicultura para o Estado
de São Paulo Autores. Campinas, SP: IAC, 2001. (Boletim Técnico,
189).
GUERRA, Antonio José T. Degradação dos solos no Brasil. Bertrand
Do Brasil, 2014.
GUERRA, Antonio Jose Teixeira. GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.
da, BOTELHO, R. G. M. Erosão e conservação dos solos. 8.ed.
Bertrand Do Brasil, 2012.
JADHAV, N. V. Manual prático para cultura das aves. 2.ed. São
Paulo: Andrei, 2006.
JUNGHANS, T. G.; SOUZA, A. de S. Aspectos práticos da
micropropagação de plantas. Embrapa, 2013.
KAMPF, Atelene Normann; TAKANE, Roberto Jun; SIQUEIRA, Paulo
Tadeu Vital de. Floricultura: técnicas de preparo de substrato.
Guarulhos, SP: LK Editora, 2016.
KOLLER, O. C. Citricultura: laranja Tecnologia de produção, pós
colheita, industrialização e comercialização. Porto Alegre: Cinco
Continentes, 2006.
LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos. 2.ed. São Paulo:
Oficina de Textos, 2013.
LIER, Quirijin de Jong van. Física do solo. Viçosa, MG: SBCS, 2010.
Lira Filho, José Augusto de. Paisagismo: princípios básicos. Viçosa, MG:
Aprenda Fácil, 2012.
LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil. 4.ed. Nova Odessa, SP:
Instituto Plantarum, 2008.
LORENZI, H. Plantas para jardim no Brasil: herbaceas, arbustivas e
trepadeiras. 2.ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2015.
LORENZI, Harri. Manual de identificação e controle de plantas
daninhas. 7.ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2014.
MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e instalações de
bombeamento. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2008.
MAFESSONI, E. L. Manual prático para produção de suínos. Guaíba,
RS: Agrolivros, 2014.
MALAVOLTA, E.; PIMENTEL-GOMES, F.; ALCARDE, J. C.;
Adubos e adubações: adubos minerais e orgânicos, interpretação da
análise do solo, prática de adubação. São Paulo: Nobel, 2015.
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MANSO, E. C. Catálogo de nematoides fitoparasitos encontrados
associados a diferentes tipos de plantas no Brasil. EMBRAPA, 1994.
MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L. F. Irrigação:
princípios e métodos. 3.ed. Viçosa: UFV, 2009.
MANZANO, André Luiz Navarro Garcia. Estudo dirigido de Microsoft
Excel 2013. São Paulo: Érica, 2013.
MANZANO, André Luiz Navarro Garcia; MANZANO, Maria Izabel
Navarro Garcia. Estudo dirigido de Microsoft Word 2013. São Paulo:
Érica, 2013.
MATOS, A. P. de et al. Frutas do Brasil: abacaxi fitossanidade. 2.ed.
Brasília: Embrapa, 2016. (Formato Eletrônico).
MELO, Vander de Freitas; ALLEONI, Luís Reynaldo Ferracciú.
Química e mineralogia do solo. Viçosa, MG: SBCS, 2009. 2 V.
MENEGASSI, S. R. O. (Coord.) Manejo de sistemas de cria em
pecuária de corte. Guaíba, RS: Agrolivros, 2013.
MONICO, Joao Francisco Galera. Posicionamento pelo GNSS:
descriçao, fundamentos e aplicações. 2. Ed. São Paulo: UNESP, 2008.
MONQUERO, Patricia Andrea. Manejo de plantas daninhas nas
culturas agrícolas. São Paulo: Rima, 2014.
MONQUERO, Patricia Andrea. Aspectos da biologia e manejo das
plantas daninhas. São Carlos: Rima, 2016.
MORAES, G. J.; FLECHTMANN C. H. W. Manual de acarologia:
acarologia básica e ácaros de plantas cultivadas no Brasil. Ribeirão Preto,
SP: Holos, 2008.
NASCIMENTO, A. S. do et al. Frutas do Brasil: mamão fitossanidade.
Brasília: Embrapa, 2014. (Formato Eletrônico).
OALGEN, R. P. (Coord.). Bovinocultura de corte: cadeia produtiva e
sistema de produção. Guaíba, RS: Agrolivros, 2015.
OLIVEIRA, Eurico Cabral de. Introdução à biologia vegetal. São
Paulo: EDUSP, 2008.
OLIVEIRA, R. L.; BARBOSA, M. A. A. F. (Org.). Bovinocultura de
corte: desafios e tecnologias. 2.ed. Bahia: EDUFBA, 2014.
ORDÓÑEZ, J.A. et al. Tecnologia de alimentos: alimentos de origem
animal. Porto Alegre: ARTMED. 2005. V. 2
PAIVA, H. N de; GONCALVES, W. Silvicultura urbana: implantação
e manejo. Viçosa: Aprenda fácil, 2012.
PENTEADO, S. R. Enxertia e poda de fruteiras: como fazer mudas e
podas. 2.ed. São Paulo: Via Orgânica, 2010
PENTEADO, Sílvio Roberto. Adubação na agricultura ecológica. 2.ed.
São Paulo: Via Orgânica, 2008.
PENTEADO, Silvio Roberto. Cultivo ecológico de hortaliças: como
cultivar hortaliças sem veneno. São Paulo:Via Orgânica, 2010.
PEREIRA NETO, João Tinôco. Manual de Compostagem: processo de
baixo custo. Viçosa, MG: UFV, 2007.
PINTO, Ronald José Barth. Introdução ao melhoramento genético de
plantas. 2.ed. Maringá: EDUEM, 2009.
PIRES, A. V.az. Bovinocultura de corte. Piracicaba, SP: FEALQ, 2010. 2
V.
PRIETO MARTINEZ , Herminia Emilia.
Manual prático de
hidroponia. 3. Ed. São Paulo: Aprenda Facil, 2016.
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PRUSKI, Fernando Falco. Conservação de solo e água: práticas
mecânicas para o controle da erosão hídrica. 2.ed. Viçosa: Ufv, 2009.
RAIJ, B. Van. Fertilidade do Solo e Manejo de Nutrientes. USA: IPNI,
2011.
REECE, W. O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais
domésticos. 3.ed. São Paulo: Roca, 2015.
REECE, W. O. Dukes: fisiologia dos animais domésticos. 13.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara, 2017.
SANTOS, H. G. dos. Sistema brasileiro de classificação de solos. 3.ed.
Brasília, DF: Embrapa, 2013.
SCHMITZ, H. (Org.). Agricultura familiar: extensão rural e pesquisa
participativa. São Paulo: Annablume, 2010.
SEGANFREDO, M. A. (ed.) Gestão ambiental na suinocultura.
Brasília: Embrapa, 2007.
SELAIVE-VILLARROEL, A. B.; OSÓRIO, J. C. da S. Produção de
ovinos no Brasil. São Paulo: Roca, 2014.
SILVA, J. C. P. M. (Coord.). Bem-estar do gado leiteiro. Viçosa, MG:
Aprenda Fácil, 2011.
SILVA, J. C. P. M. (Coord.). Manejo de bezerras leiteiras. Viçosa, MG:
Aprenda Fácil, 2011.
SILVA, J. C. P. M. (Coord.). Manejo de novilhas leiteiras. Viçosa, MG:
Aprenda Fácil, 2011.
SILVA, J. C. P. M. (Coord.). Manejo de vacas leiteiras a pasto. Viçosa,
MG: Aprenda Fácil, 2011.
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SOUZA JÚNIOR, Carlos Nogueira. Sementes e mudas: guia para
propagação de árvores brasileira. São Paulo: Oficina De Textos, 2016.
SOUZA, A. da S. et al. Frutas do Brasil: abacaxi produção, aspectos
técnicos. Brasília: Embrapa, 2014. (Formato Eletrônico).
SOUZA, Caetano Marciano de et al. Adubação verde e rotação de
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e práticos. Viçosa, M:G Ufv, 2008.
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA O
CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
OFERECIDO PELA FUNEC
CONTRATO N°. ____/2018
PROCESSO Nº. 68/2018
PREGÃO Nº. 11/2018
Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela
FUNEC – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC,
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. 16.817.873-4 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:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - A
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - A CONTRATADA, como vencedora
da Licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) Nº. 11/2018 efetuará a
entrega de livros diversos para complementar o acervo bibliográfico da FUNEC,
para atender as necessidades do curso de Engenharia Agronômica oferecido pela
FUNEC, conforme e até na quantidade e especificações relacionados no Folheto
Descritivo fixado no Anexo I deste certame.
Parágrafo único – O fornecimento em tela se dará em até
30 (trinta) dias, até conforme a relação constante do Edital de Licitação que deu
origem a este contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E
PAGAMENTOS - Conforme constante da ata da sessão de pregão, inclusa no
processo referente, a CONTRATADA fornecerá os itens pelos preços constantes do
Anexo I, que é parte integrante deste Instrumento
I - O valor global deste Contrato está estimado em R$
_____________(________________).
II - O pagamento será efetuado em uma única parcela,
sendo que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após entrega dos livros e emissão da
Nota Fiscal.
§ 1°. Somente serão pagos os empenhos cujas notas fiscais
contiverem em anexo as cópias do recebimento do material licitado.
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; 05.02.00 – EDUCAÇÃO; 12.364.0056.2506 –
MANUTENÇÃO CURSO DE FISIOTERAPIA; 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE; Ficha 90; 12.364.0056.2523 – MANUTENÇÃO
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA; 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE; Ficha 98; 12.364.0059.2511 – MANUTENÇÃO CURSO DE
ODONTOLOGIA;
44.90.52
–
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE; Ficha 105; 12.364.0059.2524 – MANUTENÇÃO CLÍNICA DE
ODONTOLOGIA;
44.90.52
–
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE; Ficha 112;
e
12.364.0056.2523
–
MANUTENÇÃO
CURSO
ENGENHARIA
AGRONÔMICA;
44.90.52
–
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE; Ficha 181.
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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 dos
livros entregues;
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.
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.
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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 encerramento com a entrega e pagamento
totais.
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:

