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Senhor Licitante, informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no 
instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação estarão 
disponíveis no site http://www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial, sendo responsabilidade 
exclusiva do licitante o acompanhamento de possíveis alterações através do referido site.  

Seabra – Ba., 17 de janeiro de 2022 - Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 01/2022
Regido pelos seguintes dispositivos legais: O procedimento licitatório obedecerá, 
integralmente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 
de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações posteriores.

OBJETO

Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E LITERÁRIOS, para atender 
as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação de Seabra, conforme 
quantidades e especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos deste Edital.

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 17/01/2022 às 08h00min do dia 
02/02/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min às 08h59min do dia 02/02/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 02/02/2022.
LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”)
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Nota: Documentos de habilitação deverão ser anexados obrigatoriamente na plataforma, sob 
pena de inabilitação (item 9.0 e subitens do Edital), ressalvado as observações constante do 
referido item.

Pregoeiro: ENILSON LAZARO VIEIRA

LOCAL: www.bllcompras.com

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 499/2021

PROCESSO ANUAL Nº 003/2022

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que O MUNICÍPIO DE SEABRA - 
ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito Público inscrita no CNP: 13.922.604/0001-37,
sito na Praça Benjamin Constant, nº 18, centro Seabra-Bahia, por meio do(a) Setor de Licitação 
e Contratos, através do Pregoeiro designado pelo Decreto Nº 085/2021 de 25/08/2021, Sr. 
ENILSON LÁZARO VIEIRA e Equipe de Apoio, sediado(a) Rua Horácio de Matos, nº 99 Centro 
Seabra-BA, realizará licitação, para o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E LITERÁRIOS, para atender as 
atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação de Seabra, conforme 
quantidades e especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos deste Edital,
no Sistema de Registro de Preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 
critério de julgamento “MENOR PREÇO POR ITEM”, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 
de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa 
SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 
Edital.  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 17/01/2022 às 08h00min do dia 
02/02/2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  das 08h05min às 08h59min do dia 02/02/2022.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 02/02/2022. 

LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”)

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

1.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E LITERÁRIOS, para Melhorar a 
prática pedagógica de Gestão e Avaliação e Ampliar o acervo das escolas da rede municipal 
de ensino do Município de Seabra-Bahia, respectivamente, conforme quantidades e 
especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos deste Edital. 

1.1.A licitação é composta por 150(cento e cinquenta) itens, conforme tabela constante do 
Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens/lotes forem de 
seu interesse.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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1.2.O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2.  DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1.As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços 

3.DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, 
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 
licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 
seus Anexos.                                                                     
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e 
Leilões. 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito 
Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 
Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 
recebimento das propostas.  
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operadora devidamente credenciado 
junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo 
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO IV) 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 
exigências de habilitação, previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de 
Licitações do Brasil (ANEXO VI) e  

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando 
preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no 
ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve 
ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.

d)O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do 
certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título 
de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 
regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo V.
3.7 Microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração 
constante no Anexo IX para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta 
inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime 
ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

4.   REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.

4.2.CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES: 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente 
credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
www.bll.org.br.  
4.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta 
ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá 
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço 
e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia 
definição de senha privativa.                                                                                            
4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 
BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.3. DA PARTICIPAÇÃO 

4.3.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados, data e horário limite estabelecido.   
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4.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante; 

4.3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.3.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação. 

4.3.5. Não há itens específico ou exclusivo para a participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006.

4.3.6.Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - 
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.  

4.3.7.Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.7.1.proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.3.7.2.que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.7.3.estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.7.4.que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.7.5.que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 

4.3.7.6.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4.Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através 
da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail: contato@bll.org.br. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
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5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário ou percentual de desconto, conforme o caso; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

6.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação.  

6.6.O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 
indicados no Termo de Referência.
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6.7.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.8.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Município e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre 
preço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  

7.1.A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência.

7.3.Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.4.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.5.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.6.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

7.7.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

7.8.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  

7.9.O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de desconto,
conforme o caso. 

7.10.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.11.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.12.O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
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oferta deverá ser, de no mínimo 0,01 (um centavo) ou equivalente, em percentual que 
represente este valor, devendo o licitante ter ciente dos critérios de empate fictícios de que 
trata a Lei 123/02. 

Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo 
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme 
artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo 
de disputa “aberto e fechado”, tal previsão é facultativa.

O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda 
corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que 
efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 
03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.

7.13.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o 
pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.  

7.14.Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.15.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

7.16.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.17.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

7.18.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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7.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto.

7.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 

7.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

7.25.Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.26.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.27.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.27.1.no país;

7.27.2.por empresas brasileiras;  

7.27.3.por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.27.4.por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação. 

7.28.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas.  

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 

7.30.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.31.O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
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acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.32.Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

7.33.Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da 
Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, 
conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.34.Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 
8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte 
que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade 
no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma 
situação. 

7.35.Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de 
agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.  

7.36.Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço 
não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as 
propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida 
margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

7.37.Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-
se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1.Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2.O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 
2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível.

8.4.Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
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8.5.Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita; 

8.6.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.7.O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8.8.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.9.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta.

8.10.Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, 
o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena 
de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis 
contados da solicitação. 

8.11.Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 
interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.12.Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.13.Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 

8.13.1. Conformidade com as especificações técnicas exigidas no Edital; 

8.13.2. Registro do produto no(s) órgão(s) competentes, quando exigido pela legislação 

8.13.3.No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 
Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.13.4.Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  
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8.13.5.Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 
análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.13.6.Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 
recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 
Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.13.7.Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for  

8.13.8.Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da 
margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio
eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da 
caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos do(s) Decreto(s) nº 7.546, de 2 
de agosto de 2011. 

8.13.9.O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender 
aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá 
usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

8.13.10.Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

8.14.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.15.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 

8.16.O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.17.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.18.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.19.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 

8.20.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital.  
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9.DA HABILITAÇÃO   
9.1. O licitante deverá anexar a documentação de habilitação na plataforma do sistema, sob 
pena de inabilitação. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

9.1.1.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

9.3.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.4.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

9.5.O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.6.Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

9.7.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.8.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail (seabra.licitacao@hotmail.com), no
prazo de 03 (três) horas sob pena de inabilitação. 

9.9.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.10.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 

9.11.Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
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9.12.Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar/anexar na 
plataforma do Pregão, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a 
seguir, para fins de habilitação, na forma do Anexo II deste Edital. 

10.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1.A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 
(três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.2.ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal.

10.3.conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento.

10.4.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.5.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.6.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.7.Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.8.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.9.A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

10.10.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11.DOS RECURSOS 
11.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
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11.3.Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

11.4.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

11.5.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.6.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.7.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

12.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1.A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.2.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.3.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.  

12.4.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

12.5.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
13.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

14.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1.Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  

15.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (adotada somente se for registro de preços)

15.1.Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
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prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de 
seu recebimento. 

15.3.O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4.Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.5.Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1.Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 
de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.2.O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.3.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

16.4.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.5.O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

16.6.referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.7.a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.8.a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 
e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 
da mesma Lei. 
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16.9.O prazo de vigência da contratação será, se Ata de Registro de Preço, de até 12 (doze) 
meses a vedado prorrogação, e, em se tratando de processo convencional (não registro), será 
de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual 
ou no termo de referência. 

16.10.Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

16.11.Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.12.Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 
a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços. 

17.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1.As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18.DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
18.1.Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 

19.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
19.1.As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência.  

20.DO PAGAMENTO 
20.1.As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 
este Edital. 

21.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
21.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

21.2.não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
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21.3.não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.4.apresentar documentação falsa;

21.5.deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.6.ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.7.não mantiver a proposta;

21.8.cometer fraude fiscal; 

21.9.comportar-se de modo inidôneo; 

21.10.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente.  

21.11.Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

21.12.O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções:  

21.12.1.Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

21.12.2.Multa de 2% (dois. por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

21.12.3.Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos;

21.12.4.Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Seabra-BA, pelo prazo de até 
cinco anos; 

21.12.5.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

21.12.6.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.12.7.Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  
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21.12.8.A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

21.12.9.O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público.  

21.12.10.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município de Seabra ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

21.12.11.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999.

21.12.12.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.12.13.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Geral do Município e 
Seabra-BA.

21.12.14.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 
de Referência. 

22.DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA (se, registro de preços)
22.1.Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

22.2.A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

22.3.Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 

22.4.Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata 
ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 
7.892/213.

23.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
23.1.Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2.A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
seabra.licitacao@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Horácio 
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de Matos Nº 99A, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, dirigida ao Setor de Licitações e 
Contratos, Prefeitura Municipal de Seabra 

23.3.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

23.4.Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

23.7.As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

23.8.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

23.9.As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração. 

24.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1.Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 24.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília – DF. 

24.4.No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.5.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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24.8.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

24.9.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

24.10.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://bllcompras.com,
nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Exigências para Habilitação; 

ANEXO III – Modelo de proposta; 

ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL 

ANEXO V – Custo pela utilização do sistema; 

ANEXO VI – Declaração Inidoneidade 

ANEXO VII – Declaração Habilitação 

ANEXO VIII – Declaração menor de idade; 

ANEXO IX – Declaração ME/EPP 

ANEXO X – Declaração Responsabilidade 

ANEXO XI – Declaração Vínculo 

ANEXO XII – Minuta de ata de Registro de Preço 

Seabra-Bahia, 17 de janeiro de 2022 

Enilson Lázaro Vieira  
 Pregoeiro
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TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 499/2021

1. OBJETO

O Presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE
LIVROS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E LITERÁRIOS, conforme quantidades e 
especificações contidas neste Termo de Referência e demais anexos do instrumento 
convocatório, 

2. JUSTIFICATIVA

Justificamos a necessidade da compra de livros de fundamentação teórica voltada para 
as práticas pedagógicas de Gestão e Avaliação,  para uso na formação continuada 
desses profissionais do Sistema Municipal de Ensino, atendendo aos desafios 
encontrados nesse período de ensino remoto, visando qualificar os processos de 
acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, bem como aprofundar 
conhecimento didáticos pedagógicos para qualificar seu trabalho nos próximos anos, 
que serão desafiadores, uma vez que, os estudantes estiveram afastados durante 
aproximadamente 2 anos, tendo apenas o ensino remoto, nas modalidades online e 
offline. Garantindo assim, não só acesso aos bens de consumo cultural e social, mas de 
pesquisas educacionais que apontam inovações necessárias para superação dos 
desafios da educação. Os títulos serão disponibilizados a esses profissionais, desde o 
período da Jornada Pedagógica, a fim de oportunizar recursos didáticos qualificados, 
para apoiar o processo de Formação Continuada durante o ano de 2022, atendendo aos 
parâmetros legais da legislação vigente e proposta curricular da rede em consonância 
com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), já implantada em Dezembro de 2019 
no Sistema Municipal de Seabra-Bahia.

Justificamos a necessidade da compra de livros literários para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, e Fundamental II, da rede Municipal de Ensino, atendendo ao projeto 
institucional de leitura, bem como aos estudantes quanto ao brincar e às interações, ao 
trabalho de biblioteca de classe, a leitura de bons títulos tanto na Sede do Município, 
quanto na Zona Rural, garantindo o acesso aos bens de consumo cultural e social, uma 
vez que as escolas não possuem acervo e\ou quantidades suficientes e além de 
fomentar o gosto pela leitura, visamos o desenvolvimento das habilidades leitoras, 
escritoras e de comunicação oral e escuta, bem como atender aos parâmetros da 
legislação vigente e proposta Curricular Nacional (BNCC), em efetivação no início 2020, 
na Rede Municipal de Seabra
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3. ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO

3.1.O presente termo tem por objeto, AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA E LITERÁRIOS, com as especificações e quantitativos abaixo detalhados, e na 
forma e condições previstas neste Termo de Referência: 

I - LIVROS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND R$ UNIT R$ TOTAL 

1 

Título: Avaliação da Aprendizagem. Componente 
do ato pedagógico. Autor: Cipriano Carlos 
Luckesi. Editora Cortez. Idioma: Português. 448 
páginas.

190 und   

2 

Título: Avaliação: Mito e Desafio. Uma 
perspectiva construtivista. Autor: Jussara Maria 
Lerch Hoffmann. Editora Mediação, capa comum. 
160 páginas.

180 und   

3 

Título: Práticas avaliativas e aprendizagens 
significativas em diferentes áreas do currículo. 
Autor: Jussara Hoffmann Editora: Mediação. 
Idioma: Português. Capa comum: 128 páginas. 

190 und   

4 
Título: Avaliação Desmitificada Autor: Charles 
Hadji Idioma: Português. Editora: Artmed. 136 
páginas.

47 und   

5 
Título: Pedagogia da autonomia: Saberes 
necessários à prática educativa Capa comum -
ed 68 de 2019 Autor: Paulo Freire

50 und   

6 
Título: Ensinando a transgredir: A educação 
como prática da liberdade Capa comum –2020 
Autor: Bell Hooks

50 und   

7 

Título: O trabalho do professor na Educação 
Infantil 3ª edição - Edição atualizada em 
conformidade com a Base Nacional Comum 
Curricular Autores: Zilma Ramos de Oliveira, 
Damaris Maranhão, Ieda Abbud, Maria Paula 
Zurawski, Marisa Vasconcelos Ferreira e Silvana
Augusto

80 und   

8 
Título: Avaliação e Educação Infantil: um olhar 
sensível e reflexivo sobre a criança - Edição 
atualizada Autor: Jussara Hoffmann

17 und   

9 

Título: Atendimento Educacional Especializado 
na escola comum como ação pedagógica 
favorecedora da educação inclusiva. Autor: 
Carline Santos Borges. Appris Editora 193 
páginas Idioma; Português

21 und   

10 Título: Metodologias Ativas para uma Educação 
Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática. 3 und   
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Autor: Lilian Bacich e José Moran. Editora: 
Penso. 260 páginas. Idioma: Português

11 

Título: Ausubel e Bruner: questões sobre 
aprendizagem. Autora: Maria Judith Sucupira da 
Costa Lins, Bruna Rodrigues Cardoso Miranda. 
Editora: CRV Idioma: Português, 154 páginas.

7 und   

12 

Título: Educação emocional positiva: saber lidar 
com as emoções é uma importante lição. Autor: 
Mirian Rodrigues. Editora: Sinopsys Idioma: 
Português 160 páginas

10 und   

13 

Título: Como Lidar Com O Autismo - Guia Prático 
Para Pacientes, Familiares E Profissionais Da 
Educação E Da Saúde autor: Rosane Lowenthal, 
Cristiana Negrão (editor). Editora: Hogrefe Livros,
144 páginas. Idioma: Português

2 und   

14 

Título: Fisioterapia neurofuncional: aspectos 
clínicos e práticos. 186 páginas Organizadora: 
Cristina Iwabe-Marchese Editora CRV Paginas: 
186 idioma: Português

2 und   

15 

Título: Intérprete de libras: - em atuação na 
educação infantil E no ensino fundamental Autor: 
Cristina Broglia Feitosa de Lacerda Páginas: 96, 
idioma: Português

2 und   

16 

Auto Conhecimento e Empoderamento as 
ferramentas para uma mudança efetiva Autor: 
José Roberto Marques IBC Editora Idioma: 
Português

4 und    

II - LIVROS LITERÁRIOS 
ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND R$ UNIT R$ TOTAL 

1 

Título: Pai, Quem Inventou?
Autor: Ilan Brenman, Editora 
Companhia das Letrinhas, 1ª 
edição, capa dura, 40 páginas.

280 und   

2 

Título: A Visita – Autor:  Lúcia 
Hiratsuka Editora DCL 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma: 
Português

330 und   

3 
Título: Achei! Autor: Ângela 
Lago Editora:  RHJ, 1ª edição, 
56 páginas, Idioma: Português

280 und   

4 
Título: Contos de Grimm vol 1 –
Autor: Ana Maria Machado. 
Capa comum, 120 páginas, 

80 und   
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editora Salamandra, Idioma: 
Português

5 

Título: A casa sonolenta – Autor 
Audrey Wood Editora: Ática; 16ª 
edição, 32 páginas, Idioma 
Português

280 und   

6 

Título: Bruxa, bruxa venha à 
minha festa –Autor: Arden 
Druce, Editora: Brinque-Book; 
1ª edição, 36 páginas, Idioma 
Português

280 und   

7 

Título A menina da cabeça 
quadrada –Autor: Emilia Nunez, 
Editora: Tibi, 32 páginas, Idioma
Português

280 und   

8 

Título: Vamos brincar? 
Brincadeiras indígenas 
brasileiras – Autor Marco Hailer, 
Editora: Carochinha; 2ª edição, 
32 páginas, Idioma Português

280 und   

9 

Título: Brinquedos e 
brincadeiras - Autor Rosena 
Murray, FTD Educação; 1ª 
edição, 48 páginas, Idioma 
Português

280 und   

10 

Título: O gato xadrez - Autor Bia 
Vilella, Editora: Moderna; 3ª 
edição, 32 páginas, Idioma 
Português

280 und   

11 

Título: Guilherme Augusto 
Araújo Fernandes – Autor Mem 
Fox, Editora: Formato; 7ª 
edição, 20 páginas, Idioma 
Português

280 und   

12 

Título: Cadê o docinho que 
estava aqui – Autor: Maria 
Ângela Resende, Editora: 
Formato; 7ª edição, 20 páginas, 
Idioma Português

280 und   

13 

Título: Qual é a cor do amor? 
Autor David Wojtowycs, Editora: 
Brinque-Book; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português 

280 und   

14 
Título: A casa Autor: Vinicius 
de Moraes, Editora Companhia 
das Letrinhas; 1ª edição, 16 

280 und   
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páginas, Idioma Português

15 

Título: Enganos Autor Ilan
Brenman, Editora: Moderna; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma 
Português

280 und   

16 

Título: Não sou mais bebê 
Autor: Ilan Brenman, 
Editora: Aletria; 1ª edição, 24 
páginas, Idioma Português

280 und   

17 

Título: Você não vem brincar? 
Autor: Ilan Brenman, Brinque-
Book; 1ª edição, 28 páginas, 
Idioma Português

280 und   

18 

Título: Uni Duni Te – Autor: 
Ângelo Lago, Editora: Moderna;
1ª edição, 40 páginas, Idioma 
Português

280 und   

19 

Título: Carona na vassoura –
Autor: Julia Donaldosn, Editora: 
Brinque-Book; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português

280 und   

20 

Título: A parte que falta – Autor: 
Shel Silverstein, Editora: 
Companhia das Letrinhas; 1ª 
edição, 112 páginas, Idioma 
Português 

280 und   

21 

Título: O homem que amava 
caixas – Autor: Stephen Michael 
King, Editora: Brinque-Book; 1ª 
edição, 36 páginas, Idioma 
Português

280 und   

22 

Título: Por que não posso fazer 
o que quero? Autor Oscar 
Brenifier, Editora: Panda Books; 
1ª edição, 32 páginas, Idioma 
Português

280 und   

23 

Título: Menina bonita do laço de 
fita – Autor: Ana Maria 
Machado, Editora: Ática; 9ª 
edição, 24 páginas, Idioma 
Português

280 und   

24 

Título: Bichodário - Autor Telma 
Guimarães, Editora: FTD
Educação; 1ª edição, 48 
páginas, Idioma Português

280 und   

25 Título: Calu: uma menina cheia 280 und   
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de histórias – Autor Cassia 
Valle e Luciana Palmeira, 
Editora: MALÊ; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português

26 

Título: Um pomar de A a Z –
Autor: Glaucia de Souza, 
Editora: Edelbra; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português

280 und   

27 

Título: O menino que quase 
virou cachorro – Autor Ruth 
Rocha, Editora: Melhoramentos;
1ª edição, 40 páginas, Idioma 
Português

280 und   

28 

Título: A vaca que botou um ovo 
– Autor Andy Cutbill, Editora: 
Salamandra; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português.

280  und   

29 

Título: A alegre vovó Guida que 
é um bocado distraída – Autor: 
Tatiana Belinky, Editora: Editora 
do Brasil; 2ª edição, 16 páginas, 
Idioma Português.

280 und   

30 

Título: É um gato? Autor Guido 
van Genechten, Gaudí Editorial; 
1ª edição, 12 páginas, Idioma 
Português.

280 und   

31 

Título: É um ratinho? 
Autor Guido van Genechten, 
Gaudí Editorial; 1ª edição, 12 
páginas, Idioma Português.

280 und   

32 

Título: O abraço perfeito. 
Autor Joanna Walsh, Editora: 
Carochinha Baby; 1ª edição, 26 
páginas, Idioma Português.

280 und   

33 

Título: O sapo bocarrão –
Autor: Keith Faulkner, Editora: 
Companhia das Letrinhas; 1ª 
edição, 12 páginas, Idioma 
Português.

280 und   

34 

Título: Chapeuzinho e o leão 
faminto – Autor: Alex T. Smith, 
Editora: Brinque-Book; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma 
Português.

280 und   

35 Título: Vazio. Autor: Anna 
Llenas, Moderna; 1ª edição, 84 280 und   
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páginas, Idioma Português.

36 

Título: Emocionário: Diga o que 
você sente - Cristina Núñez 
Pereira e Rafael R. Valcárcel, 
Editora Sextante; 1ª edição, 96 
páginas, Idioma Português.

280 und   

37 

Título: Dudu e a Caixa - Stela 
Loducca e Jean-Claude R. 
Alphen, Editora: Companhia das 
Letrinhas; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português.

280 und   

38 

Título: O que existe em você –
Autor: Fidel Sclavo, VR Editora; 
1ª edição, 40 páginas, Idioma 
Português.

280 und   

39 

Título: Caixinha de guardar o 
tempo – Autor: Alessandra 
Roscoe, Editora: Gaivota; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma 
Português.

280 und   

40 

Título: A raiva – Autor: José
Carlos Lollo, Editora: Pequena 
Zahar; 1ª edição, 40 páginas, 
Idioma Português.

280 und   

41 

Título: Poemas da minha terra 
Tupi - Autor Maté, Editora: 
Brinque-Book; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português.

280 und   

42 

Título: Amoras – Autor: Emicida, 
Editora: Companhia das 
Letrinhas; 1ª edição, 44 
páginas, Idioma Português.

280 und   

43 

Título: O pequeno príncipe preto 
para pequenos – Autor: Rodrigo 
França. Editora: Nova Fronteira; 
1ª edição, 32 páginas, Idioma 
Português.

330 und   

44 

Título: O monstro das cores 
Autor: Anna Llenas, Aletria; 1ª 
edição, 48 páginas, Idioma 
Português.

330 und   

45 

Título: Se eu fosse...Autor: 
Marcelo Cipis. Editora: 
Caramelo; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português.

280 und   

46 Título: Cachinhos de ouro – 280 und   
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Recontada por Ana Maria 
Machado. Editora: FTD
Educação; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português.

47 

Título: Vizinho, vizinha Autor: 
Roger Mello. Editora: 
Companhia das Letrinhas; 1ª 
edição, 36 páginas, Idioma 
Português.

280 und   

48 

Título: Adivinhas para brincar –
Autor: Josca Ailine Baroukh. 
Editora: Panda Books; 1ª 
edição, 48 páginas, Idioma 
Português.

280 und   

49 

Título: A cicatriz – Autor: Ilan 
Brenman. Editora: Companhia 
das Letrinhas; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português.

280 und   

50 

Título: A grande caixa de 
livrinhos do bebê - por Allan 
Ahlberg. Editora: Companhia 
das Letrinhas; 1ª edição, 32
páginas, Idioma Português.

280 und   

51 

Título: Malala e seu lápis 
mágico. Editora: Companhia 
das Letrinhas; 1ª edição, 44 
páginas, Idioma: Português.

280 und   

52 

Título: Esconde-esconde: com 
meus dedinhos – Autor: 
Josephine Thompson. Editora: 
Usborne; 1ª edição, 10 páginas. 
Idioma: Português.

80 und   

53 

Título: Eu te amo também. 
Autor: Stephen Michael King. 
Editora: Brinque-Book; 1ª 
edição, 36 páginas, Idioma: 
Português.

280 und   

54 

Título: A árvore das 
lembranças. Autor: Britta 
Teckentrup. Editora: Rovelle; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma: 
Português.

280 und   

55 

Título: Olavo Autor: Odilon 
Moraes. Editora: Jujuba Editora; 
1ª edição, 48 páginas. Idioma: 
Português.

280 und   
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56 

Título: Lá e Aqui Autor: Odilon 
Moraes. Editora: Pequena 
Zahar; 1ª edição, 56 páginas. 
Idioma: Português.

330 und   

57 

Título: O caso do bolinho Autor 
Tatiana Belinky. 
Editora: Moderna; 3ª edição, 40 
páginas. Idioma: Português.

280 und   

58 

Título: Um caldeirão de poemas 
Autor: Tatiana Belinky. Editora: 
Companhia das Letrinhas; 1ª 
edição, 80 páginas. Idioma: 
Português. 

280 und   

59 

Título: O que é uma criança? 
Autor: beatrice alemagna. 
Editora: WMF Martins Fontes; 
1ª edição, 40 páginas. Idioma: 
Português.

280 und   

60 

Título: O lenço Autor: Patrícia 
Auerbach. Editora: Brinque-
Book; 1ª edição, 32 páginas, 
Idioma: Português.

280 und   

61 

Título: Achou? Autor: Aline 
Abreu. Editora: Companhia das 
Letrinhas; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma: Português.

280 und   

62 

Título: Precisamos das 
abelhas? Meu livro dos porquês 
– Autor: Katie Daynes. Editora: 
Usborne; 1ª edição, 14 páginas, 
Idioma: Português.

280 und   

63 

Título: Descobrindo os bichos 
do jardim – Autor: Humberto 
Conzo Junior. Editora: Matrix; 1ª 
edição, 40 páginas. Idioma: 
Português.

280 und   

64 

Título: O livro dos porquês e 
outras perguntinhas Autor: Katie 
Daynes. Editora: Usborne; 1ª 
edição, 14 páginas, Idioma: 
Português. 

280 und   

65 

Título: Natureza. O Livro dos 
Porquês (Livro cartonado) 
Autor:  Katie Daynes. Editora: 
Usborne; 1ª edição, 14 páginas, 
Idioma: Português.

280 und   

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /P04KX9JL0D1GFVBWHIUXW

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
32 - Ano  - Nº 3796



 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

66 

Título: O livro dos porquês: 
Alimentos Usborne Publishing, 
1ª edição, 14 páginas, Idioma: 
Português.

280 und   

67 

Título: Por que eu tenho que 
escovar os dentes? Meu livrinho 
dos porquês – Autor Katie 
Daynes. Usborne; 1ª edição, 12 
páginas. Idioma: Português.

280 und   

68 

Título: O que são germes? Meu 
livrinho dos porquês – Autor 
Katie Daynes, Usborne; 1ª 
edição, 12 páginas. Idioma: 
Português.

280 und   

69 

Título: De onde vem a chuva? 
Meu livrinho dos porquês -
Autor Katie Daynes, Usborne; 
1ª edição, 12 páginas. Idioma: 
Português.

280 und   

70 

Os Contos de Grimm por 
Irmãos Grimm (autor) Tatiana 
belinky (Tradutor) Capa dura, 
264 páginas, 2ª edição, Editora 
Paulus

80 und   

71 

Título: Por que o sol brilha? 
Meu livrinho dos porquês -
Luciano Campelo e Katie 
Daynes. Usborne; 1ª edição, 12 
páginas, Idioma: Português.

280 und   

72 

Título: Como funciona o corpo 
humano: brincar e aprender 
Rose Dickins. Usborne; 1ª 
edição, 16 páginas, Idioma: 
Português. 

280 und   

73 

Título: Meu livrinho dos 
porquês: Por que dormimos? 
Luciano Campelo e Katie 
Daynes. Usborne; 1ª edição, 14 
páginas. Idioma: Português.

280 und   

74 

Título: O grande livro dos 
animais - Usborne Publishing. 
Usborne; 1ª edição, 16 páginas. 
Idioma: Português.

80 und   

75 
Título: Por que alimentar-se
bem? - Samantha Andrade. 
Papagaio; 1ª edição, 32 

80 und   
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páginas. Idioma: Português.

76 

Título: A arte de cozinhar: 
receitas fáceis para crianças 
pequenas. Penso; 1ª edição, 
192 páginas. Idioma: Português.

80 und   

77 

Título: Ouvir Cantar: 75 
exercícios para ouvir e criar 
música - por R. Murray 
Schafer e Marisa Trench de 
Oliveira Fonterrada. Editora 
Unesp; 1ª edição, 112 páginas, 
Idioma: Português.

60 und   

78 

Título: De roda em roda: 
Brincando e cantando o Brasil –
Autor Teca Alencar de Brito, 
Editora Peirópolis; 1ª edição, 80 
páginas, Idioma: Português.

60 und   

79 

Título: Diário das emoções- 
Anna Llenas, Editora:  Benvirá; 
1ª edição (27 agosto 
2015), 256 páginas.

50 und   

80 

Título: A Máquina de Retrato-
Lúcia Hiratsuka. Editora:  
Moderna (5 julho 2020), 40 
páginas.

50 und   

81 

Título: A arca de Noé Autor: 
Vinicius de Moraes. Editora: 
Companhia das Letras 1ª 
Edição (Ano: 1996), Páginas: 85

50 und   

82 

Título: Tem um pássaro na sua 
cabeça! Autor Mo Willems. 
Editora:  Alfaguara; 1ª edição 
(25 março 2015), Páginas: 64

50 und   

83 

Título: Penas Pro Ar Autor: 
Tânia Alexandre Martinelli. 
Editora:Positivo;1ª edição 
(Janeiro de 2009), páginas 32

50 und   

84 

Título: Malala, a menina que 
queria ir para a escola. Autor: 
Adriana Carranca. Editora: 
Companhia das Letrinhas, 96
páginas.

50 und   

85 

Título: Pollyanna – Autor: 
Eleanor H. Porter. Editora do 
Brasil;2ª edição (1 outubro 
2018), 128 páginas.

50 und   
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86 

Título: Pollyanna Moça– Autor: 
Eleanor H. Porter. Editora Pé da 
Letra. Ano de edição 2019, 223 
páginas.

50 und   

87 

Título: Perguntas e respostas 
curiosas nosso Planeta. Autor: 
Camila de la Bèdoyere, 
ilustrador: Daniel Rieley, 
Tradutor: Ana Uchoa. 1ª edição, 
editora: Girassol, 32 páginas. 
Idioma: Português

280 und   

88 

Título: A África recontada para 
crianças. Capa dura. Autor: 
Avani Souza Silva. Ilustrador: 
Lila Cruz. Editora: Martin Claret, 
1ª edição, 120 páginas. Idioma: 
Português                                     

80 und   

89 

Título: Cuidado com os 
bichinhos. Autor: Rosie 
Greening. Ilustrador: Stuart 
Lynch, Editora: Ciranda 
Cultural. 1ª edição, 10 páginas. 
Idioma: Português

280 und   

90 

Título: Na ponta dos dedos: 
Monstros. Autor: North Parade 
Publishing. Editora: Todo livro, 
1ª edição, 10 páginas. Idioma: 
Português

280 und   

91 
Título Vidas Secas. Autor 
Graciliano Ramos Editora 
Record,  153º edição, 176 págs

25 und   

92 

Título: Capitães de Areia (bolso) 
Autor: Jorge Amado. Editora 
Companhia das Letras, ano 
2008, 1ª edição, 296 páginas.

25 und   

93 

Título: Dom Quixote Autor: 
Miguel de Cervantes LPM. 
Editora DCL, ano 2005, 112 
páginas.

25 und   

94 
Título: A ilha perdida Autor: 
Maria José Duprê, 39ª edição 
Editora: Atica. 136 páginas.

25 und   

95 

Título: O Quinze Autor: Raquel 
de Queiroz Editora Ática, 1ª 
edição, 88 páginas. Idioma: 
Português

25 und   
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96 

Título: A droga da obediência 
Autor; Pedro Bandeira. Editora 
Moderna, ano 2002, 5ª edição, 
192 páginas.

25 und   

97 

Título: O Garoto consumista na 
roça - Julio Emilio Braz, Roberto 
Negreiros. Editora Scipione, ano 
2005, 1º edição, 96 págs.

25 und   

98 

Título: Quando meu pai perdeu 
o emprego. Autor: Wagner 
Costa. Editora Moderna, ano: 
2012, 1ª edição, 88 paginas.

25 und   

99 

Título: Admirável Mundo Novo 
Autor: Aldous Huxley. Editora: 
Globo. Ano 2014, 22º edição, 
312 páginas. 

25 und   

100 

Título: A culpa é das estrelas. 
Autor: John Green Editora: 
Intríseca, ano 2012 1ª edição, 
288 páginas.

25 und   

101 

Título: O mundo de Sofia Autor: 
Jostein Gaarder Saraiva 
Editora: Companhia das Letras, 
568 páginas. Ano 2012

25 und   

102 

Título: Pequenos Seres vivos 
Autor: Gilberto Martho Editora 
Atica, ano 2005, 12º edição, 48 
páginas

25 und   

103 

Título: Meio Ambiente e 
Sociedade. Autor: Marcelo 
Leite. Editora Ática, ano 2010, 
48 paginas

25 und   

104 

Título: Do nicho ao lixo: 
ambiente. Autor: Joel Arnaldo 
Pontin, Francisco C Scarlato, 
Editora ÁTICA, ano 1992, 117 
páginas

25 und   

105 

Título: Usos de energia. Autor: 
Helena da Silva F. Tundisi. 
Editora Saraiva, ano 2013 16ª 
edição, 112 páginas

25 und   

106 

Título: Era Verde? Ecossistema 
Autor: Zysman Neiman. Editora 
Ática, ano 2013, 24ª edição, 
112 páginas

25 und   

107 Título: Clima e meio ambiente. 25 und   
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Autor: José Bueno Conti. 
Editora Ática, ano 2011, 7ª 
edição, 96 páginas.

108 

Título: Vida e Sustentabilidade 
Autor: Elian Alabi Lucci. Editora 
Atual, ano 2015 1ª edição, 64 
páginas

25 und   

109 

Título: Histórias para a sala de 
aula. Autor: Walcyr Carrasco. 
Editora Moderna, ano 2014, 1ª 
edição.

25 und   

110 

Título: Matemática Mortífera 
Autor: Poskitt, Kjartan. Editora 
Melhoramentos, ano 2010, 1ª 
edição, 144 páginas.

25 und   

111 

Título: Frações sem mistério. 
Autor: Luzia Faraco Ramos. 
Editora Atica, ano 2002, 19ª 
edição, 104 páginas.

25 und   

112 

Título: Aritmética da Emília. 
Autor: Monteiro Lobato. Editora 
Globo, ano 2009, 1ª edição, 128 
páginas.

25 und   

113 

Título: Matemática divertida e 
curiosa. Autor: Malba Tahan 
Editora record, 2002, 18ª 
edução, 160 páginas

25 und   

114 

Título: Criação imperfeita Autor: 
Gleiser Marcelo Editora Record, 
ano 2010, 10ª edição, 368 
páginas

25 und   

115 

Título: Mania de Matemática 
Autor Yan Stewart Editora 
Zahar, ano 2005, 1ª edição, 208 
páginas

25 und   

116 

Título: Mil histórias sem fim-
Volume I Autor: Malba Tahan. 
Editora Record, edição capa 
nova (31 de agosto de 2011), 
idioma português, 176 páginas, 
dimensão do produto 
20,8x13,6x1,6cm

25 und   

117 

Título: Infância roubada. Autor: 
Telma Guimarães Edição 
Quinteto, ano 2017, 1ª edição, 
128 páginas

25 und   
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118 

Título: Semente de Zumbir –
Autor: Aroldo Macedo. Editora 
FTD, ano 2007, 1ª edição, 48 
páginas

25 und   

119 
Título: Pretinha, eu? Autor: Julio
Emilio Braz. Editora Scipione, 
ano 2008, 3ª edição, 71 páginas

25 und   

120 

Título: A guerra que salvou 
minha vida. Autor: Kimberly 
Brubaker Editora Darkside, ano 
2017, 1ª edição, 240 páginas

30 und   

121 

Título: A guerra que me ensinou 
a viver. Autor: Kimberly 
Brubaker Editora Darkside, ano 
2017, edição 1ª (22 de março 
de 2017), 280 páginas, Idioma 
português.

30 und   

122 

Título: Navegando em mares 
conhecidos. Autor: Silmara 
Franco. Editora Moderna, ano 
2012, 1ª edição, 80 páginas

30 und   

123 

Título: Os meninos que 
enganavam Nazistas. Autor: 
Joseph Joffo. Editora Vestígio, 
ano 2017, 1ª edição, 320 
páginas

30 und   

124 

Título: O cortiço. Edição padrão 
Autor: Aloisio Azevedo. Editora 
Panda books, ano 2017, 1ª 
edição, 304 páginas

30 und   

125 

Título: Mulheres sem nome. 
Autor: Hall kelly Martha Editora 
Intríseca, ano 2017, 1ª edição, 
496 páginas

30 und   

126 

Título: O Diário de Myriam 
Autor: Myriam Rawick, Editora 
Darckside, ano 2018, 1ª edição, 
320 páginas

30 und   

127 

Título: Um conto de duas 
cidades. Autor: Charles 
Dickens. Estação Liberdade, 
ano 2010, 1ª edição, 480 
páginas

30 und   

128 
Título: Perigos no mar. Autor: 
Aristides Fraga. Editora Atica, 
ano 1996, 6ª edição, 112 

30 und   
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páginas

129 

Título: 1984 Autor: George 
Orwell, Editora Companhia das 
Letras, ano 2009, 1ª edição, 
416 páginas

30 und   

130 

Título: As aventuras de Tom 
Sawyer traduzido por Luiz 
Antonio Aguiar – Mark Twain. 
Editora: melhoramentos, ano 
2012, 1ª edição, 304 páginas.

30 und   

131 

Título: Antologia Poética. Autor: 
Manuel Bandeira. Editora 
Global, ano 2013, 6ª edição, 
368 páginas. Idioma: Português.

30 und   

132 

Título: Iracema. Autor José de 
Alencar. Editora: Panda Books, 
edição 1º, 168 páginas. Idioma: 
Português.

30 und   

133 

Título: Educação emocional 
positiva: Saber lidar com as 
emoções é uma importante 
lição. Autor Miriam Rodrigues 
Sinopsys; 1ª edição 160 páginas. 
Idioma: Português.

5 und   

134 

Título: O diário de Ane Frank 
Editora: Bestbolso, 78ª edição, 
378 páginas, ano de publicação 
2017, autor: Ane Frank.

25 und   

3.2. A disposição dos LIVROS em quadros por afinidade (fundamentação teórica 
e literários), foi definida como forma de facilitação na identificação do objetivo 
especifico da aquisição, mas o processo licitatório mantém como critério de julgamento 
das propostas, o menor preço por item e a compra realizada pelo sistema de Registro 
de preços

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo 
único, do artigo 1º, da Lei 10.520, de 2002, e as especificações dos materiais estão definidas 
de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao princípio da 
padronização usual existente no mercado. 

5.PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

5.1. O prazo máximo de entrega será de 10 (dez) dias, contados da assinatura de cada 
contrato ou da emissão de cada Nota de Empenho. 
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5.2. Deverá ser verificado pela comissão/servidor responsável, o atendimento de todas as 
características designadas no Termo de Referência e no Contrato, devendo ser elaborado 
relatório minucioso informando ao Ordenador de despesas sobre plena adequação (ou não) do 
objeto licitado

5.3. A licitante vencedora deverá cumprir obrigatoriamente o prazo de entrega do objeto 
licitado, salvo em caso de alterações solicitadas pela Prefeitura, que deverão ser comunicadas 
num prazo não inferior a 48 (quarenta e oito) horas antes da respectiva entrega. 

5.4. O transporte e a entrega dos livros no local designado serão de responsabilidade exclusiva 
da empresa vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente. 

5.5. Os bens deverão ser entregues pela CONTRATADA, no setor de Almoxarifado da 
Prefeitura Municipal de Seabra, situado na Rua Horácio Matos, nº 99 - Centro, no horário de 
expediente administrativo da PMS e acompanhados das respectivas notas fiscais e serão 
recebidos por comissão/servidor designado pela autoridade competente da seguinte forma:  

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações e projeto aprovado;  

5.5.2. Definitivamente, em até 03(três) dias corridos, contados a partir do recebimento 
provisório com a verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação.  

5.5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades. 

5.5.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5.6. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar 
discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da Contratada para 
efetuar a substituição do mesmo. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

6.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;  

6.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  
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6..5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

6.6 Realizar a cada seis meses a pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade, 
conforme o art. 9º, inciso XI do Decreto n° 7.892/2013;  

6.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados.  

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda:  

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes: à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência e ao 
prazo de garantia ou validade;  

7.1.2 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português 
e da relação da rede de assistência técnica autorizada;  

7.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

7.1.5 Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação;  

7.1.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

7.1.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

7.1.8 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações e demais 
documentos obrigatórios, bem como as cláusulas do Contrato a ser firmado;  

7.1.9 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e 
entrega do produto, inclusive aquelas de embalagens e eventuais perdas e/ou danos, no caso 
de empresas nacionais e estrangeiras, e de seguro, no caso de empresa nacional;  
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7.1.10 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da contratação 
objeto deste Pregão ou a ela relacionada, salvo se houver expressa e prévia autorização do 
Município de Seabra;  

7.1.11 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município de Seabra 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou  dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito; 

7.1.12 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados 
e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 
cumprimento deste Termo de Referência; 

8.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

8.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação;  

8.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

8.1.3 Fraudar na execução do contrato;  

8.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;  

8.1.5 Cometer fraude fiscal;  

8.1.6 Não mantiver a proposta.  

8.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

8.2.1 Advertência;  

8.2.2 Multa moratória de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 
até o limite de 30 (trinta) dias; 

8.2.3 Multa compensatória de 40% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto; 

8.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

8.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 
dois anos;  
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8.2.6 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Seabra-BA com o consequente 
descredenciamento no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até cinco anos;  

8.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

8.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que:  

8.3.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  

8.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

8.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.  

8.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  

8.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

8.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas em cadastro próprio do Município de 
Seabra. 

9.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1.O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do 
atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de 
Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as 
exigências administrativas em vigor; 

9.2.Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão 
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias; 

9.3.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante; 
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9.4.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo 
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento; 

9.5.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
17.600.000,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666 de 1993;

Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 

As despesas referentes ao objeto deste Termo correrão à conta dos recursos consignados no 
Orçamento da Prefeitura Municipal, existentes nas dotações, na data dos respectivos 
empenhos. 
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ANEXO II 

PREGÃO SRP, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 01/2022 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1. O licitante deverá anexar a documentação de habilitação na plataforma do sistema, 
sob pena de inabilitação. Como condição prévia ao exame da documentação de 
habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

1.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

1.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

1.5. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

1.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail 
(seabra.licitacao@hotmail.com), no prazo de 03 (três) horas sob pena de inabilitação. 

1.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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1.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

1.11. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 
a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

1.12. Ressalvado o disposto no item 5.3 do Edital, os licitantes deverão encaminhar a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

1.12.1.Habilitação jurídica: 

1.12.1.1.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.12.1.2.Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.12.1.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

1.12.1.4.inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o, participante sucursal, 
filial ou agência; 

1.12.1.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 

1.12.1.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 
que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

1.12.1.7.No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou 
DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do 
Decreto n. 7.775, de 2012. 
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1.12.1.8.No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, 
que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da 
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

1.12.1.9.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

1.12.1.10.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva; 

1.12.2.Regularidade fiscal e trabalhista:

1.12.2.1.prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

1.12.2.2.prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

1.12.2.3.prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

1.12.2.4.prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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; 

1.12.2.5.prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;

1.12.2.6.prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

1.12.2.7.caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

1.12.2.8.caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação.

1.12.2.9.A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 
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subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma 
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 
8.538, de 2015. 

1.12.2.10. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

1.12.2.11. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à 
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

1.12.3. Qualificação Econômico-Financeira.

1.12.3.1.Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

1.12.3.2. Em se tratando de empresas reunidas em consócio, deverá apresentar 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

1.12.3.2.1.no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 

1.12.3.2.2.A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das 
fórmulas: 

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não 
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Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

1.12.3.2.3 .As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) 
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o 
patrimônio líquido mínimo de 1% (um por cento), do valor estimado da 
contratação global pertinente, em se tratando de aquisição de mercadorias, e 
mínimo de 03% (três por cento), do valor estimado da contratação global 
pertinente, em se tratando de contratação de serviços, .

1.12.4.Qualificação Técnica   

1.12.4.1.Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado.

1.12.4.2 Alvará de Licença e Funcionamento da sede da licitante. 

1.12.4.3.Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão 
dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 

a) Deverá(ão) ser apresentado(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e 
favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível em característica com o objeto da 
licitação. 

1.12.4.4.Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as 
seguintes exigências: 

1.12.4.4.1.comprovação da existência de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com 
indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os 
consorciados no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar 
quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, 
intimação e citação; 

1.12.4.4.2.apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por 
empresa consorciada; 
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1.12.4.4.3.comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital; 

1.12.4.4.4.demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices 
contábeis definidos neste edital [com o acréscimo de 1,0.%], para fins de qualificação 
econômico-financeira, na proporção da respectiva participação; 

1.12.4.4.5.Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e 
pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na 
qualificação econômico-financeira;  

1.12.4.4.6.responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do 
consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

1.12.4.4.7.obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado 
por empresas brasileiras e estrangeiras; 

1.12.4.4.8.constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e 

1.12.4.4.9.proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por 
intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

1.12.5. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 
demonstrações contábeis do último exercício.

1.12.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

1.12.7. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 

1.12.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

1.12.9. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
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classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo, para regularização.  

1.12.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

1.12.11.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 

1.12.12.Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

1.12.13.O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 
isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 
sanções cabíveis. 

1.12.14.Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

1.12.15.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
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ANEXO III 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 01/2022 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços e/ou fornecimento do objeto 
da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica Nº 01/2022 acatando todas as 
estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e    CPF:  

ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

I - LIVROS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND R$ UNIT R$ TOTAL
1 Título: Avaliação da Aprendizagem. 

Componente do ato pedagógico. Autor: 
Cipriano Carlos Luckesi. Editora Cortez. 
Idioma: Português. 448 páginas.

190 und

2 Título: Avaliação: Mito e Desafio. Uma 
perspectiva construtivista. Autor: 
Jussara Maria Lerch Hoffmann. Editora 
Mediação, capa comum. 160 páginas.

180 und

3 Título: Práticas avaliativas e 
aprendizagens significativas em 
diferentes áreas do currículo. Autor: 
Jussara Hoffmann Editora: Mediação. 
Idioma: Português. Capa comum: 128 
páginas. 

190 und

4 Título: Avaliação Desmitificada Autor: 
Charles Hadji Idioma: Português. 
Editora: Artmed. 136 páginas.

47 und

5 Título: Pedagogia da autonomia: 
Saberes necessários à prática 
educativa Capa comum - ed 68 de 2019 
Autor: Paulo Freire

50 und

6 Título: Ensinando a transgredir: A 
educação como prática da liberdade 
Capa comum –2020 Autor: Bell Hooks

50 und
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7 Título: O trabalho do professor na 
Educação Infantil 3ª edição - Edição 
atualizada em conformidade com a 
Base Nacional Comum Curricular 
Autores: Zilma Ramos de Oliveira, 
Damaris Maranhão, Ieda Abbud, Maria 
Paula Zurawski, Marisa Vasconcelos 
Ferreira e Silvana Augusto

80 und

8 Título: Avaliação e Educação Infantil: 
um olhar sensível e reflexivo sobre a 
criança - Edição atualizada Autor: 
Jussara Hoffmann

17 und

9 Título: Atendimento Educacional 
Especializado na escola comum como 
ação pedagógica favorecedora da 
educação inclusiva. Autor: Carline 
Santos Borges. Appris Editora 193 
páginas Idioma; Português

21 und

10 Título: Metodologias Ativas para uma 
Educação Inovadora: Uma Abordagem 
Teórico-Prática. Autor: Lilian Bacich e 
José Moran. Editora: Penso. 260 
páginas. Idioma: Português

3 und

11 Título: Ausubel e Bruner: questões 
sobre aprendizagem. Autora: Maria 
Judith Sucupira da Costa Lins, Bruna 
Rodrigues Cardoso Miranda. Editora: 
CRV Idioma: Português, 154 páginas.

7 und

12 Título: Educação emocional positiva: 
saber lidar com as emoções é uma 
importante lição. Autor: Mirian 
Rodrigues. Editora: Sinopsys Idioma: 
Português 160 páginas

10 und

13 Título: Como Lidar Com O Autismo -
Guia Prático Para Pacientes, Familiares 
E Profissionais Da Educação E Da 
Saúde autor: Rosane Lowenthal, 
Cristiana Negrão (editor). Editora: 
Hogrefe Livros, 144 páginas. Idioma: 
Português

2 und

14 Título: Fisioterapia neurofuncional: 
aspectos clínicos e práticos. 186 
páginas Organizadora: Cristina Iwabe-
Marchese Editora CRV Paginas: 186 
idioma: Português

2 und

15 Título: Intérprete de libras: - em atuação 2 und
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na educação infantil E no ensino 
fundamental Autor: Cristina Broglia 
Feitosa de Lacerda Páginas: 96, 
idioma: Português

16 Auto Conhecimento e Empoderamento
as ferramentas para uma mudança 
efetiva Autor: José Roberto Marques 
IBC Editora Idioma: Português

4 und

II - LIVROS LITERÁRIOS
ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND R$ 

UNIT
R$ 
TOTAL

1 Título: Pai, Quem Inventou? Autor: Ilan 
Brenman, Editora Companhia das 
Letrinhas, 1ª edição, capa dura, 40 
páginas.

280 und

2 Título: A Visita – Autor:  Lúcia Hiratsuka 
Editora DCL 1ª edição, 32 páginas, 
Idioma: Português

330 und

3 Título: Achei! Autor: Ângela Lago 
Editora:  RHJ, 1ª edição, 56 páginas, 
Idioma: Português

280 und

4 Título: Contos de Grimm vol 1 – Autor: 
Ana Maria Machado. Capa comum, 120 
páginas, editora Salamandra, Idioma: 
Português

80 und

5 Título: A casa sonolenta – Autor Audrey 
Wood Editora: Ática; 16ª edição, 32 
páginas, Idioma Português

280 und

6 Título: Bruxa, bruxa venha à minha 
festa –Autor: Arden Druce, Editora: 
Brinque-Book; 1ª edição, 36 páginas, 
Idioma Português

280 und

7 Título A menina da cabeça quadrada –
Autor: Emilia Nunez, Editora: Tibi, 32 
páginas, Idioma Português

280 und

8 Título: Vamos brincar? Brincadeiras 
indígenas brasileiras – Autor Marco 
Hailer, Editora: Carochinha; 2ª edição, 
32 páginas, Idioma Português

280 und

9 Título: Brinquedos e brincadeiras -
Autor Rosena Murray, FTD Educação; 
1ª edição, 48 páginas, Idioma 
Português

280 und
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10 Título: O gato xadrez - Autor Bia Vilella, 
Editora: Moderna; 3ª edição, 32 
páginas, Idioma Português

280 und

11 Título: Guilherme Augusto Araújo 
Fernandes – Autor Mem Fox, Editora: 
Formato; 7ª edição, 20 páginas, Idioma 
Português

280 und

12 Título: Cadê o docinho que estava aqui 
– Autor: Maria Ângela Resende, 
Editora: Formato; 7ª edição, 20 
páginas, Idioma Português

280 und

13 Título: Qual é a cor do amor? Autor 
David Wojtowycs, Editora: Brinque-
Book; 1ª edição, 32 páginas, Idioma 
Português 

280 und

14 Título: A casa Autor: Vinicius de 
Moraes, Editora Companhia das 
Letrinhas; 1ª edição, 16 páginas, 
Idioma Português

280 und

15 Título: Enganos Autor Ilan Brenman, 
Editora: Moderna; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português

280 und

16 Título: Não sou mais bebê Autor: Ilan
Brenman, Editora: Aletria; 1ª edição, 24 
páginas, Idioma Português

280 und

17 Título: Você não vem brincar? Autor: 
Ilan Brenman, Brinque-Book; 1ª edição, 
28 páginas, Idioma Português

280 und

18 Título: Uni Duni Te – Autor: Ângelo 
Lago, Editora: Moderna; 1ª edição, 40 
páginas, Idioma Português

280 und

19 Título: Carona na vassoura – Autor: 
Julia Donaldosn, Editora: Brinque-Book; 
1ª edição, 32 páginas, Idioma 
Português

280 und

20 Título: A parte que falta – Autor: Shel 
Silverstein, Editora: Companhia das 
Letrinhas; 1ª edição, 112 páginas, 
Idioma Português 

280 und

21 Título: O homem que amava caixas –
Autor: Stephen Michael King, Editora: 
Brinque-Book; 1ª edição, 36 páginas, 
Idioma Português

280 und

22 Título: Por que não posso fazer o que 
quero? Autor Oscar Brenifier, Editora: 
Panda Books; 1ª edição, 32 páginas, 

280 und
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Idioma Português
23 Título: Menina bonita do laço de fita –

Autor: Ana Maria Machado, Editora: 
Ática; 9ª edição, 24 páginas, Idioma 
Português

280 und

24 Título: Bichodário - Autor Telma 
Guimarães, Editora: FTD Educação; 1ª 
edição, 48 páginas, Idioma Português

280 und

25 Título: Calu: uma menina cheia de 
histórias – Autor Cassia Valle e Luciana 
Palmeira, Editora: MALÊ; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português

280 und

26 Título: Um pomar de A a Z – Autor: 
Glaucia de Souza, Editora: Edelbra; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma Português

280 und

27 Título: O menino que quase virou 
cachorro – Autor Ruth Rocha, Editora: 
Melhoramentos; 1ª edição, 40 páginas, 
Idioma Português

280 und

28 Título: A vaca que botou um ovo –
Autor Andy Cutbill, Editora: 
Salamandra; 1ª edição, 32 páginas, 
Idioma Português.

280 und

29 Título: A alegre vovó Guida que é um 
bocado distraída – Autor: Tatiana 
Belinky, Editora: Editora do Brasil; 2ª 
edição, 16 páginas, Idioma Português.

280 und

30 Título: É um gato? Autor Guido van 
Genechten, Gaudí Editorial; 1ª edição, 
12 páginas, Idioma Português.

280 und

31 Título: É um ratinho? Autor Guido van 
Genechten, Gaudí Editorial; 1ª edição, 
12 páginas, Idioma Português.

280 und

32 Título: O abraço perfeito. Autor Joanna 
Walsh, Editora: Carochinha Baby; 1ª 
edição, 26 páginas, Idioma Português.

280 und

33 Título: O sapo bocarrão – Autor: Keith 
Faulkner, Editora: Companhia das 
Letrinhas; 1ª edição, 12 páginas, 
Idioma Português.

280 und

34 Título: Chapeuzinho e o leão faminto –
Autor: Alex T. Smith, Editora: Brinque-
Book; 1ª edição, 32 páginas, Idioma 
Português.

280 und

35 Título: Vazio. Autor: Anna Llenas, 
Moderna; 1ª edição, 84 páginas, Idioma 

280 und
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Português.
36 Título: Emocionário: Diga o que você 

sente - Cristina Núñez Pereira e Rafael 
R. Valcárcel, Editora Sextante; 1ª 
edição, 96 páginas, Idioma Português.

280 und

37 Título: Dudu e a Caixa - Stela 
Loducca e Jean-Claude R. Alphen, 
Editora: Companhia das Letrinhas; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma Português.

280 und

38 Título: O que existe em você – Autor: 
Fidel Sclavo, VR Editora; 1ª edição, 40 
páginas, Idioma Português.

280 und

39 Título: Caixinha de guardar o tempo –
Autor: Alessandra Roscoe, Editora: 
Gaivota; 1ª edição, 32 páginas, Idioma 
Português.

280 und

40 Título: A raiva – Autor: José Carlos 
Lollo, Editora: Pequena Zahar; 1ª 
edição, 40 páginas, Idioma Português.

280 und

41 Título: Poemas da minha terra Tupi -
Autor Maté, Editora: Brinque-Book; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma Português.

280 und

42 Título: Amoras – Autor: Emicida, 
Editora: Companhia das Letrinhas; 1ª 
edição, 44 páginas, Idioma Português.

280 und

43 Título: O pequeno príncipe preto para 
pequenos – Autor: Rodrigo França. 
Editora: Nova Fronteira; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português.

330 und

44 Título: O monstro das cores Autor: 
Anna Llenas, Aletria; 1ª edição, 48 
páginas, Idioma Português.

330 und

45 Título: Se eu fosse...Autor: Marcelo 
Cipis. Editora: Caramelo; 1ª edição, 32 
páginas, Idioma Português.

280 und

46 Título: Cachinhos de ouro – Recontada 
por Ana Maria Machado. Editora: FTD
Educação; 1ª edição, 32 páginas, 
Idioma Português.

280 und

47 Título: Vizinho, vizinha Autor: Roger 
Mello. Editora: Companhia das 
Letrinhas; 1ª edição, 36 páginas, 
Idioma Português.

280 und

48 Título: Adivinhas para brincar –
Autor: Josca Ailine Baroukh. Editora: 
Panda Books; 1ª edição, 48 páginas, 

280 und
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Idioma Português.
49 Título: A cicatriz – Autor: Ilan Brenman. 

Editora: Companhia das Letrinhas; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma Português.

280 und

50 Título: A grande caixa de livrinhos do 
bebê - por Allan Ahlberg. Editora: 
Companhia das Letrinhas; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma Português.

280 und

51 Título: Malala e seu lápis mágico. 
Editora: Companhia das Letrinhas; 1ª 
edição, 44 páginas, Idioma: Português.

280 und

52 Título: Esconde-esconde: com meus 
dedinhos – Autor: Josephine 
Thompson. Editora: Usborne; 1ª edição, 
10 páginas. Idioma: Português.

80 und

53 Título: Eu te amo também. 
Autor: Stephen Michael King. Editora: 
Brinque-Book; 1ª edição, 36 páginas, 
Idioma: Português.

280 und

54 Título: A árvore das lembranças. 
Autor: Britta Teckentrup. 
Editora: Rovelle; 1ª edição, 32 páginas, 
Idioma: Português.

280 und

55 Título: Olavo Autor: Odilon Moraes. 
Editora: Jujuba Editora; 1ª edição, 48 
páginas. Idioma: Português.

280 und

56 Título: Lá e Aqui Autor: Odilon Moraes. 
Editora: Pequena Zahar; 1ª edição, 56 
páginas. Idioma: Português.

330 und

57 Título: O caso do bolinho Autor Tatiana 
Belinky. Editora: Moderna; 3ª edição, 
40 páginas. Idioma: Português.

280 und

58 Título: Um caldeirão de poemas Autor: 
Tatiana Belinky. Editora: Companhia 
das Letrinhas; 1ª edição, 80 páginas. 
Idioma: Português. 

280 und

59 Título: O que é uma criança? 
Autor: beatrice alemagna. Editora: 
WMF Martins Fontes; 1ª edição, 40 
páginas. Idioma: Português.

280 und

60 Título: O lenço Autor: Patrícia 
Auerbach. Editora: Brinque-Book; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma: Português.

280 und

61 Título: Achou? Autor: Aline Abreu. 
Editora: Companhia das Letrinhas; 1ª 
edição, 32 páginas, Idioma: Português.

280 und
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62 Título: Precisamos das abelhas? Meu 
livro dos porquês – Autor: Katie 
Daynes. Editora: Usborne; 1ª edição, 14 
páginas, Idioma: Português.

280 und

63 Título: Descobrindo os bichos do jardim 
– Autor: Humberto Conzo Junior. 
Editora: Matrix; 1ª edição, 40 páginas. 
Idioma: Português.

280 und

64 Título: O livro dos porquês e outras 
perguntinhas Autor: Katie Daynes. 
Editora: Usborne; 1ª edição, 14 
páginas, Idioma: Português. 

280 und

65 Título: Natureza. O Livro dos Porquês 
(Livro cartonado) Autor:  Katie Daynes. 
Editora: Usborne; 1ª edição, 14 
páginas, Idioma: Português.

280 und

66 Título: O livro dos porquês: 
Alimentos Usborne Publishing, 1ª 
edição, 14 páginas, Idioma: Português.

280 und

67 Título: Por que eu tenho que escovar os 
dentes? Meu livrinho dos porquês –
Autor Katie Daynes. Usborne; 1ª 
edição, 12 páginas. Idioma: Português.

280 und

68 Título: O que são germes? Meu livrinho 
dos porquês – Autor Katie Daynes, 
Usborne; 1ª edição, 12 páginas. Idioma: 
Português.

280 und

69 Título: De onde vem a chuva? Meu 
livrinho dos porquês - Autor Katie 
Daynes, Usborne; 1ª edição, 12 
páginas. Idioma: Português.

280 und

70 Os Contos de Grimm por Irmãos Grimm 
(autor) Tatiana belinky (Tradutor) Capa 
dura, 264 páginas, 2ª edição, Editora 
Paulus

80 und

71 Título: Por que o sol brilha? Meu 
livrinho dos porquês - Luciano 
Campelo e Katie Daynes. Usborne; 1ª 
edição, 12 páginas, Idioma: Português.

280 und

72 Título: Como funciona o corpo humano: 
brincar e aprender Rose Dickins. 
Usborne; 1ª edição, 16 páginas, Idioma: 
Português. 

280 und

73 Título: Meu livrinho dos porquês: Por 
que dormimos? Luciano Campelo e
Katie Daynes. Usborne; 1ª edição, 14 

280 und
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páginas. Idioma: Português.
74 Título: O grande livro dos animais -

Usborne Publishing. Usborne; 1ª 
edição, 16 páginas. Idioma: Português.

80 und

75 Título: Por que alimentar-se bem? -
Samantha Andrade. Papagaio; 1ª 
edição, 32 páginas. Idioma: Português.

80 und

76 Título: A arte de cozinhar: receitas 
fáceis para crianças pequenas. Penso; 
1ª edição, 192 páginas. Idioma: 
Português.

80 und

77 Título: Ouvir Cantar: 75 exercícios para 
ouvir e criar música - por R. Murray 
Schafer e Marisa Trench de Oliveira 
Fonterrada. Editora Unesp; 1ª edição, 
112 páginas, Idioma: Português.

60 und

78 Título: De roda em roda: Brincando e 
cantando o Brasil – Autor Teca Alencar 
de Brito, Editora Peirópolis; 1ª edição, 
80 páginas, Idioma: Português.

60 und

79 Título: Diário das emoções- Anna 
Llenas, Editora:  Benvirá; 1ª edição (27 
agosto 2015), 256 páginas.

50 und

80 Título: A Máquina de Retrato- Lúcia 
Hiratsuka. Editora:  Moderna (5 julho 
2020), 40 páginas.

50 und

81 Título: A arca de Noé Autor: Vinicius de 
Moraes. Editora: Companhia das Letras 
1ª Edição (Ano: 1996), Páginas: 85

50 und

82 Título: Tem um pássaro na sua cabeça! 
Autor Mo Willems. Editora:  Alfaguara; 
1ª edição (25 março 2015), Páginas: 64

50 und

83 Título: Penas Pro Ar Autor: Tânia 
Alexandre Martinelli. Editora:Positivo;1ª 
edição (Janeiro de 2009), páginas 32

50 und

84 Título: Malala, a menina que queria ir 
para a escola. Autor: Adriana Carranca. 
Editora: Companhia das Letrinhas, 96
páginas.

50 und

85 Título: Pollyanna – Autor: Eleanor H. 
Porter. Editora do Brasil;2ª edição (1 
outubro 2018), 128 páginas.

50 und

86 Título: Pollyanna Moça– Autor: Eleanor 
H. Porter. Editora Pé da Letra. Ano de 
edição 2019, 223 páginas.

50 und

87 Título: Perguntas e respostas curiosas 280 und
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nosso Planeta. Autor: Camila de la 
Bèdoyere, ilustrador: Daniel Rieley, 
Tradutor: Ana Uchoa. 1ª edição, 
editora: Girassol, 32 páginas. Idioma: 
Português

88 Título: A África recontada para 
crianças. Capa dura. Autor: Avani 
Souza Silva. Ilustrador: Lila Cruz. 
Editora: Martin Claret, 1ª edição, 120 
páginas. Idioma: Português                      

80 und

89 Título: Cuidado com os bichinhos. 
Autor: Rosie Greening. Ilustrador: 
Stuart Lynch, Editora: Ciranda Cultural. 
1ª edição, 10 páginas. Idioma: 
Português

280 und

90 Título: Na ponta dos dedos: Monstros. 
Autor: North Parade Publishing. Editora: 
Todo livro, 1ª edição, 10 páginas. 
Idioma: Português

280 und

91 Título Vidas Secas. Autor Graciliano 
Ramos Editora Record,  153º edição, 
176 págs

25 und

92 Título: Capitães de Areia (bolso) Autor: 
Jorge Amado. Editora Companhia das 
Letras, ano 2008, 1ª edição, 296 
páginas.

25 und

93 Título: Dom Quixote Autor: Miguel de 
Cervantes LPM. Editora DCL, ano 
2005, 112 páginas.

25 und

94 Título: A ilha perdida Autor: Maria José 
Duprê, 39ª edição Editora: Atica. 136 
páginas.

25 und

95 Título: O Quinze Autor: Raquel de 
Queiroz Editora Ática, 1ª edição, 88 
páginas. Idioma: Português

25 und

96 Título: A droga da obediência Autor; 
Pedro Bandeira. Editora Moderna, ano 
2002, 5ª edição, 192 páginas.

25 und

97 Título: O Garoto consumista na roça -
Julio Emilio Braz, Roberto Negreiros.
Editora Scipione, ano 2005, 1º edição, 
96 págs.

25 und

98 Título: Quando meu pai perdeu o 
emprego. Autor: Wagner Costa. Editora 
Moderna, ano: 2012, 1ª edição, 88 
paginas.

25 und
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99 Título: Admirável Mundo Novo Autor: 
Aldous Huxley. Editora: Globo. Ano 
2014, 22º edição, 312 páginas. 

25 und

100 Título: A culpa é das estrelas. Autor: 
John Green Editora: Intríseca, ano 2012 
1ª edição, 288 páginas.

25 und

101 Título: O mundo de Sofia Autor: Jostein 
Gaarder Saraiva Editora: Companhia 
das Letras, 568 páginas. Ano 2012

25 und

102 Título: Pequenos Seres vivos Autor: 
Gilberto Martho Editora Atica, ano 
2005, 12º edição, 48 páginas

25 und

103 Título: Meio Ambiente e Sociedade. 
Autor: Marcelo Leite. Editora Ática, ano 
2010, 48 paginas

25 und

104 Título: Do nicho ao lixo: ambiente. 
Autor: Joel Arnaldo Pontin, Francisco C 
Scarlato, Editora ÁTICA, ano 1992, 117 
páginas

25 und

105 Título: Usos de energia. Autor: Helena 
da Silva F. Tundisi. Editora Saraiva, 
ano 2013 16ª edição, 112 páginas

25 und

106 Título: Era Verde? Ecossistema Autor: 
Zysman Neiman. Editora Ática, ano 
2013, 24ª edição, 112 páginas

25 und

107 Título: Clima e meio ambiente. Autor: 
José Bueno Conti. Editora Ática, ano 
2011, 7ª edição, 96 páginas.

25 und

108 Título: Vida e Sustentabilidade Autor: 
Elian Alabi Lucci. Editora Atual, ano 
2015 1ª edição, 64 páginas

25 und

109 Título: Histórias para a sala de aula. 
Autor: Walcyr Carrasco. Editora 
Moderna, ano 2014, 1ª edição.

25 und

110 Título: Matemática Mortífera Autor: 
Poskitt, Kjartan. Editora 
Melhoramentos, ano 2010, 1ª edição, 
144 páginas.

25 und

111 Título: Frações sem mistério. Autor: 
Luzia Faraco Ramos. Editora Atica, ano 
2002, 19ª edição, 104 páginas.

25 und

112 Título: Aritmética da Emília. Autor: 
Monteiro Lobato. Editora Globo, ano 
2009, 1ª edição, 128 páginas.

25 und

113 Título: Matemática divertida e curiosa. 
Autor: Malba Tahan Editora record, 

25 und
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2002, 18ª edução, 160 páginas
114 Título: Criação imperfeita Autor: Gleiser 

Marcelo Editora Record, ano 2010, 10ª 
edição, 368 páginas

25 und

115 Título: Mania de Matemática Autor Yan 
Stewart Editora Zahar, ano 2005, 1ª 
edição, 208 páginas

25 und

116 Título: Mil histórias sem fim- Volume I 
Autor: Malba Tahan. Editora Record, 
edição capa nova (31 de agosto de 
2011), idioma português, 176 páginas, 
dimensão do produto 20,8x13,6x1,6cm

25 und

117 Título: Infância roubada. Autor: Telma 
Guimarães Edição Quinteto, ano 2017, 
1ª edição, 128 páginas

25 und

118 Título: Semente de Zumbir – Autor: 
Aroldo Macedo. Editora FTD, ano 2007, 
1ª edição, 48 páginas

25 und

119 Título: Pretinha, eu? Autor: Julio Emilio 
Braz. Editora Scipione, ano 2008, 3ª 
edição, 71 páginas

25 und

120 Título: A guerra que salvou minha vida. 
Autor: Kimberly Brubaker Editora 
Darkside, ano 2017, 1ª edição, 240 
páginas

30 und

121 Título: A guerra que me ensinou a viver. 
Autor: Kimberly Brubaker Editora 
Darkside, ano 2017, edição 1ª (22 de 
março de 2017), 280 páginas, Idioma 
português.

30 und

122 Título: Navegando em mares 
conhecidos. Autor: Silmara Franco. 
Editora Moderna, ano 2012, 1ª edição, 
80 páginas

30 und

123 Título: Os meninos que enganavam 
Nazistas. Autor: Joseph Joffo. Editora 
Vestígio, ano 2017, 1ª edição, 320 
páginas

30 und

124 Título: O cortiço. Edição padrão Autor: 
Aloisio Azevedo. Editora Panda books, 
ano 2017, 1ª edição, 304 páginas

30 und

125 Título: Mulheres sem nome. Autor: Hall 
kelly Martha Editora Intríseca, ano 
2017, 1ª edição, 496 páginas

30 und

126 Título: O Diário de Myriam Autor: 
Myriam Rawick, Editora Darckside, ano 

30 und
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2018, 1ª edição, 320 páginas
127 Título: Um conto de duas cidades. 

Autor: Charles Dickens. Estação 
Liberdade, ano 2010, 1ª edição, 480 
páginas

30 und

128 Título: Perigos no mar. Autor: Aristides 
Fraga. Editora Atica, ano 1996, 6ª 
edição, 112 páginas

30 und

129 Título: 1984 Autor: George Orwell, 
Editora Companhia das Letras, ano 
2009, 1ª edição, 416 páginas

30 und

130 Título: As aventuras de Tom Sawyer 
traduzido por Luiz Antonio Aguiar –
Mark Twain. Editora: melhoramentos, 
ano 2012, 1ª edição, 304 páginas.

30 und

131 Título: Antologia Poética. Autor: Manuel 
Bandeira. Editora Global, ano 2013, 6ª 
edição, 368 páginas. Idioma: 
Português.

30 und

132 Título: Iracema. Autor José de Alencar. 
Editora: Panda Books, edição 1º, 168 
páginas. Idioma: Português.

30 und

133 Título: Educação emocional positiva: 
Saber lidar com as emoções é uma 
importante lição. Autor Miriam 
Rodrigues Sinopsys; 1ª edição 160
páginas. Idioma: Português.

5 und

134 Título: O diário de Ane Frank Editora: 
Bestbolso, 78ª edição, 378 páginas, 
ano de publicação 2017, autor: Ane 
Frank.

25 und

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes/itens de no mínimo, a
contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.  

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
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De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer 
que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do 
Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 
PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO IV 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
 BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
CEP: CNPJ:
Telefone Comercial: Inscrição Estadual:
Representante 
Legal: RG:

E-mail: CPF:
Telefone Celular:
Whatsapp:
Resp. 
Financeiro:
E-mail 
Financeiro: Telefone:

E-mail para informativo de edital
ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual 
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios 
dos quais venha a participar; 
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais 
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais 

normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos 
quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme 
Anexo III.I 

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do 
Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de 
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições 
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definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, 
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades 
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em 
andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última 
utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-
se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, 
alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 

Local e data:  _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO IV.1 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA  
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:

Operadores
1 Nome:

CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:
Whatsapp

2 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:
Whatsapp

3 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:
Whatsapp

O Licitante reconhece que: 

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de 
uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário 
bloqueio de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes 
e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de 
inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito 
e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.   

Local e data:  
__________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO V 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA  

– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote/item adjudicado, com vencimento em 
45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) 
por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil. 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento 
parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e 
sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com 
limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa 
de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao 
crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações 
do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na 
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com 
o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado. 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação 
junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do 
sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante 
e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste 
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES 
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, 
sediada. 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela 
Prefeitura Municipal de ________, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, 
sediada 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, 
sediada 

(Endereço Completo) 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o 
inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
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ANEXO IX 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

DECLARAÇÃO 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa 
ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 
Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 
123/2006. 

______________________________________________________________

Local e data 

________________________________________________________________

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO X

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do 
Pregão...............................da Prefeitura Municipal de _______, que a 
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de 
todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os 
termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

Local e data: 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO XI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

DECLARAÇÃO 

(Razão Social)  

___________________________________________________________________

CNPJ/MF Nº 

______________________________________________________________

Sediada________________________________________________________________

_________

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório sob a modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Município de

_________, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado 

público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 

Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO XII 

ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 499/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º _____/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
com sede a Praça Benjamin Constant n.º 18, inscrita no CNPJ 13.922.604/0001-37,
neste ato representado pelo ordenador, (NomeAutoridade] portador da Cédula de 
Identidade nº [Documento2Autoridade], e inscrito no CPF/MF sob o nº 
[DocumentoAutoridade], nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs [Regulamento], e considerando o resultado 
do Pregão Eletrônico nº  01/2022, homologado em  [DataHomologacao], integrante do 
Processo Administrativo nº [NumAdmProcesso],   por deliberação do   Pregoeiro 
designado   por   esta Municipalidade,          resolve REGISTRAR           OS PREÇOS 
da empresa [RazaoSocialParticipante], CNPJ nº [DocumentoParticipante], com 
endereço [EnderecoParticipante], CEP [CepParticipante] - [CidadeParticipante], 
representada por [NomeRepresentante], Carteira de identidade nº 
[Documento2Representante], inscrito no CPF nº [DocumentoRepresentante], 
observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas 
cláusulas que seguem: 

1- DO OBJETO:

1- A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E LITERÁRIOS, para melhorar a 
prática pedagógica de Gestão e Avaliação e Ampliar o acervo das escolas da rede municipal 
de ensino do Município de Seabra-Bahia,  conforme quantidades e especificações contidas no 
Termo de Referência e demais anexos do Edital e Proposta da empresa licitante. 

1.1- Do órgão contratante Secretaria Municipal de Educação, descritos no “DEMONSTRATIVO
DE ITENS REGISTRADOS”, anexo a esta ATA; 

1.2-  As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus 
respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrições.

2- DA VIGÊNCIA:

2.1-  A presente ATA terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua 
publicidade; 

2.2- Durante o prazo de vigência desta ATA, o órgão contratante não ficará obrigado a 
efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações.
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3- DA VINCULAÇÃO:

3.1- O disposto na presente ATA deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 
as condições avençadas no Edital Licitatório, sendo observado o disposto na Lei nº 
10.520/2002, o Decreto Municipal nº 87/2009, bem como, no que couber, as determinações 
constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, e das demais normas que
dispõem sobre a matéria. 

4- DAS OBRIGAÇÕES DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU 
HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO:

4.1-As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Licitatório deverão ser 
mantidas pela empresa registrada durante toda a vigência da presente ATA, ficando facultado 
ao órgão contratante, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte  ou totalidade dos
documentos apresentados quando daquelas fases.

5- DOS PREÇOS E DA PESQUISA DE MERCADO:

5.1- Os preços ofertados pela empresa adjudicatária da licitação, signatária da presente ATA, 
constam do “DEMONSTRATIVO DE ITENS REGISTRADOS”, anexo; 

5.2- O órgão contratante poderá promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição 
indispensável para a solicitação de aquisição e/ou publicação periódica no Diário Oficial do 
Município. 

6- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

6.1- A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
que se fizerem necessários em até vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial atualizado
desta ATA; 

6.2- Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do
Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 
conforme o artigo 18 do referido diploma legal;

6.3- Ocorrendo a rejeição em algum material, a contratada será notificada pelo destinatário, o
órgão contratante, para a retirada do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe
efetuar as correções cabíveis; 

6.4- A recusa da contratada em atender o estabelecido no item anterior implicará em aplicação 
das sanções previstas na presente ATA; 

6.5- A contratada será a única responsável pela qualidade do(s) materiais(s) entregue(s); 

6.6- A empresa deverá oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18 do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que deverá ser entregue junto com o 
objeto da Licitação, pelo prazo de [ValidadeContrato] a partir do recebimento definitivo 
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do(s) produtos(s) pela Central de Abastecimento/SMS, entendendo como tal a data de 
adimplemento;

6.7- A contratada deverá observar, na execução da presente ATA o disposto na legislação 
federal, estadual e municipal, em tudo aquilo que for aplicável; 

6.8- Dentro do prazo de vigência desta ATA, a Contratada será obrigada ao  
fornecimento  dos materiais desde que obedecidas todas as suas condições, conforme
previsão do Edital Licitatório que precedeu a sua formalização. 

7- DO PAGAMENTO:

7.1- O pagamento será efetuado mediante o processamento dos documentos de  cobrança
apresentados pela contatada, num prazo máximo de [PrazoPagamento], contados da data do
adimplemento da obrigação, considerada como tal a data em que a nota fiscal for certificada
pela fiscalização do órgão contratante, que deverá ocorrer após as verificações constantes do 
subitem 10.2 desta ATA; 

7.2- Na eventualidade de dúvidas quanto a alguma parte do documento de cobrança, o 
órgão contratante efetuará o pagamento da parte efetivamente aprovada e a empresa 
contratada prestará os esclarecimentos necessários para liquidação do saldo devido; 

7.3-  Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e  
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente;

7.4- Os pagamentos serão efetuados mediante depósitos bancários. Para tanto, a contratada 
deverá informar, no documento de cobrança, seus dados bancários (nome e número do banco;
nome e código da agência; e número da conta corrente); 

7.5- Considerando a forma peculiar de pagamento adotada pela Administração  Pública,  com  
a utilização de depósito direto na conta corrente da contratada, é defeso à futura contratada a
emissão de duplicatas em função do acordo a ser celebrado. A emissão desse título de
crédito, sem prejuízo das providências judiciais cabíveis, por caracterizar ilícito grave, 
equiparável a emissão de “duplicatas simuladas”, demandará o sancionamento da contratada 
com uma das penas prescritas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93, pelo 
fato desse ato enquadrar-se na situação disposta no inciso III, do art. 88, do mesmo diploma 
legal;

7.6- O pagamento só será efetuado após a verificação da manutenção da habilitação da
contratada, seja através da consulta ON-LINE no CADASTRO GERAL para comprovação de
que se encontra em dia com suas obrigações para com a Receita Federal e com o sistema da
Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS
e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Tributos Federais;

7.7- Caso a ATA seja assinada com o CNPJ da filial diverso daquele apresentado na 
sessão pública pela matriz, com a consequente emissão da Nota de Empenho e Nota Fiscal 
com o CNPJ da filial, o pagamento só será realizado após a constatação da regularidade da
filial relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante consulta ou apresentação das respectivas certidões sem prejuízo do
estabelecido no item acima transcrito; 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /P04KX9JL0D1GFVBWHIUXW

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022

79 - Ano  - Nº 3796



 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

7.8- Conforme disposto no artigo 38 do Decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1986, alínea 
“d” do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, o pagamento pelos produtos poderá ser,
conforme a necessidade no órgão contratante, antecipado, mediante a apresentação de 
seguro-garantia ou fiança bancária, no valor total da parcela adiantada. 

8- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1- A Contratada, na hipótese de inadimplência parcial ou total, ressalvados os casos fortuitos 
ou de força maior previstos na presente ATA, devidamente comprovados, estará sujeita às 
seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo: 

8.1.1- Advertência; 

8.1.2- Multa; e,

8.1.3- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Municipalidade de Seabra-Bahia por prazo não superior a dois (2) anos. 

8.2- Das Multas: 

8.2.1- As multas impostas à Contratada serão descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

8.3- Da aplicação das penalidades: 

8.3.1- As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial.

8.4- Da cumulatividade: 

8.4.1- A aplicação da penalidade “multa” não impede que o órgão contratante rescinda
unilateralmente o acordo e venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista no subitem 
8.1.3.

8.5- Da aplicação das multas: 

8.5.1- Multa por atraso da entrega:

8.5.1.1- As multas, caso aplicadas, serão calculadas tomando por base o valor total da parcela
em atraso devidamente atualizado, conforme índice adotado para a atualização monetária no 
valor de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia. 

8.5.2- Multa compensatória; 

8.5.2.1- Decorridos mais de trinta (15) dias de atraso da entrega do objeto, será aplicada uma
multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela
inadimplência do fornecedor. 

8.6- Caso a Contratada descumpra o que prevê o item 6.3 desta ATA, ser-lhe-á aplicada
multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do bem rejeitado,
a contar do término do prazo estabelecido naquele item para retirada da mesma. 
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9- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

9.1- O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito, quando:

9.1.1- O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA; 

9.1.2- O Fornecedor der causa a rescisão administrativa de acordo (ou instrumento
equivalente) decorrente de Registro de Preços, a critério do órgão contratante; 

9.1.3- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de acordo (ou instrumento
equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pelo órgão contratante; 

9.1.4- Não aceitar reduzir o(s) preço(s) registrado(s) se este(s) se tornar(em) superior(es)
ao(s) praticados(s) no mercado;

9.1.5- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo órgão 
contratante; 

9.1.6- Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitados de cumprir as exigências desta ATA, ou, a juízo do órgão contratante, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da 
Lei nº 8.666/93. 

9.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente ATA, assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para apresentação da defesa. 

9.3- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se, assim, 
para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

10- DA FISCALIZAÇÃO:

10.1-  A Registrada deverá facilitar o trabalho de fiscalização a cargo do órgão contratante; 

10.2-  A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta ATA será exercida por
servidor habilitado, designado formalmente pelo órgão contratante, para tal, investido de 
plenos poderes para: 

10.2.1- Recusar o material em desacordo com o objeto; 

10.2.2- Promover a liquidação do respectivo documento de cobrança; 

10.2.3- Tomar as ações iniciais para a consecução das medidas cabíveis para os casos
amparados pelos itens 8 e 9 a serem executados pelo órgão contratante; 

10.2.4-  Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita execução
do objeto.
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10.3-  A cada entrega de material, o órgão contratante poderá selecionar, a seu critério, 
amostras dos itens entregues, a fim de serem submetidas a exames, visando à verificação do
cumprimento das condições estabelecidas no Edital Licitatório. O tempo médio de análise é de 
15 (quinze) dias. As despesas decorrentes dos exames a serem realizados serão custeadas 
pelo órgão contratante; 

10.4-  A rejeição dos itens não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado.

11- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAIOR:

11.1-  Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento
da ATA ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, 
quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto
do acordo: 

11.1.1-  Greve geral;

11.1.2-  Calamidade pública; 

11.1.3-  Interrupção dos meios de transporte; 

11.1.4-  Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e,

11.1.5-  Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Novo Código 
Civil Brasileiro. 

11.2-  Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela Contratada
perante o órgão contratante;

11.3-  Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o 
fato deverá ser comunicado ao órgão contratante, até 24 horas após a ocorrência. Caso não 
seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas
antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força
maior. 

12- DA CONTRATAÇÃO:

12.1-  O compromisso para fornecimento dos materiais registrados nesta ATA será efetivado
através de emissão de nota de empenho específica com a empresa, que terá força de contrato;

_______________________________________________________
[NomeAutoridade] 

_________________________________________________________
[RazaoSocialParticipante] 

[CidadePromotorSemUF], [DiaAtual] de [MesAtualNome] de [AnoAtual] 
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DEMONSTRATIVO DOS ITENS REGISTRADOS

ANEXO XIII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº _____/2022 

O MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no  CNPJ sob o nº 11.235.051/0001-19, com sede na Rua Horácio de Matos Nº 99-A, 
Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, neste ato representado pelo Prefeito Fábio Miranda de 
Oliveira, brasileiro, portador do CPF Nº 944.951.735-53 e Cédula de Identidade RG 
0900510927 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Seabra,  doravante denominado  
CONTRATRANTE, e do outro lado, a empresa _____________, inscrita no CNPJ/CPF sob
nº__________, com sede na_____________, neste ato representada  pelo, diretor/sócio 
administrador/procurador, Sr(a).__________, portador do CPF nº ______e do R.G. nº 
__________, a seguir denominado(a) de CONTRATRADA,  têm entre si justo e acordado 
celebrar o presente contrato de FORNECIMENTO, devidamente autorizado mediante 
processos abaixo identificados, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, mediante cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA E LITERÁRIOS, para melhorar a prática pedagógica de Gestão e Avaliação e
Ampliar o acervo das escolas da rede municipal de ensino do Município de Seabra-Bahia,
para atender as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Seabra. 

1.2.  Este Contrato guarda conformidade com a LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 
____/2022, incluindo ainda, Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos 
constantes do Processo Administrativo nº____/20__ que, independentemente de transcrição, 
fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA / RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO  

2.1. DA ENTREGA

2.1.1.O objeto solicitado com base na solicitação de compra, deverá ser entregue pela 
fornecedora, no prazo e nas quantidades especificadas na respectiva ordem de 
fornecimento, observado o seguinte:  

2.1.2. A entrega deverá ser feita na Cidade de Seabra, no endereço indicado na ordem de 
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fornecimento; 
2.1.3. O prazo máximo de entrega será de 10 (dez) dias, contados da assinatura de cada 

contrato ou da emissão de cada Nota de Empenho.
 2.1.4.  Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a 
permitir completa segurança durante o transporte.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E  FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global estimado de R$ _____(__), 
conforme tabela de itens a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND R$ UNT. R$
TOTAL

1
2

3.2. Nos valores acima já estão incluídos todos os tributos e encargos de qualquer espécie 
que incidam ou venham a incidir sobre o contrato e durante sua vigência. 
3.3. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 
para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data 
de sua reapresentação para efeito de pagamento. 
3.4. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá 
de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a entrega do objeto deste contrato. 
3.5. Os pagamentos decorrentes deste contrato serão quitados mediante ordem de crédito em 
conta da empresa, informada para tal finalidade. 
3.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será 
financeiramente atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
INPC/IBGE, no período compreendido entre a data de vencimento da fatura e a de seu efetivo 
pagamento, pro rata die. 
3.7. A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a 
data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao 
ano (art. 406 do Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0, 0093014 (assim apurado):

I= (TX/100)                     I = (6/100)                  I = 0,00056438
365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1.O contrato terá vigência de 00 (__) meses, contados desde a data de sua assinatura. 

2.2. Qualquer alteração e/ou acréscimos no decorrer do contrato será objeto de termo aditivo, 
previamente justificado e autorizado pela CONTRATANTE.  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /P04KX9JL0D1GFVBWHIUXW

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
84 - Ano  - Nº 3796



 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 

5.1. A despesa com a contratação do serviço, acima estimada, será atendida com recursos 
oriundos do orçamento anual do Município de Seabra e correrá a conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Unidade orçamentária:  
Projeto atividade: 
Classificação econômica: 
Fonte de Recurso: 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA

Não há prestação de garantia 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES  

7.1 – O presente contrato poderá ser rescindido na forma e nos casos previstos na Lei 
Federal nº 8.666/93, bem como, fica assegurado à CONTRATANTE, alterá-lo ou rescindi-lo
unilateralmente, nos casos previstos na Lei citada.  
7.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão deste 
contrato.  
7.3 – A parte que descumprir quaisquer das cláusulas contratuais, dará causa à rescisão do 
contrato, ficando ressalvada a possibilidade de indenização por perdas e danos se 
categoricamente comprovados
7.4 – Em caso de atraso na entrega dos materiais, sem justo motivo, aceito pela 
CONTRATANTE, A CONTRATADA, além das penalidades previstas neste contrato e na Lei 
Federal nº 8.666/93, sujeita-se ao pagamento de multa de 1% (um por cento) por dia de 
atraso, além da indenização/reparação das perdas e danos 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 

8.1 Da Contratada 

8.1.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos 
neste termo contratual; 
8.1.2. Reparar, corrigir, refazer ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou 
em parte, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou 
cabíveis; 
8.1.3. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Gestor do Contrato, devendo prestar 
todas as informações e esclarecimentos solicitados;  
8.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Seabra ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo Gestor do 
Contrato;  
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8.1.5. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução 
deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do 
pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 
8.1.6. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da 
assinatura do mesmo; 
8.1.7.Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 
25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, com a devida atualização, com base 
no art. 65, inciso II da Lei 8.666/93. 

8.2. Do Contratante  

8.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;  
8.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos, 
provisoriamente, com as especificações constantes da cotação de preços e da proposta, para 
fins de aceitação e recebimento definitivos;  
8.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
servidor especialmente designado;  
8.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA NONA –– DO FISCAL DO CONTRATO 

O fiscal do contrato, será designado pelo gestor da pasta, conforme abaixo, o qual deverá 
observar e fazer cumprir as cláusulas contratuais e demais termos e condições previstas no 
instrumento convocatório e seus anexos: 

Fiscal do Contrato, Sr.(a) ........................................................., servidor público...... 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE 

Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Seabra-Bahia, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 
1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

11.1.Para todas as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da 
Comarca de Seabra - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

11.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma para que produzam os efeitos legais.  

Seabra- BA, .......... de .................. de 2022. 
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CONTRATANTE                                                             CONTRATADA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /P04KX9JL0D1GFVBWHIUXW

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022

87 - Ano  - Nº 3796


