EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2014
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA
AQUISIÇÃO
DE
LIVROS
PARA
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE IBIAÇÁ/RS.
O MUNICIPIO DE IBIAÇÁ, pessoa jurídica de Direito Público interno,
estabelecida na Rua do Interventor, 510, na cidade de Ibiaçá – RS, nos termos da Lei
10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n.° 1238, de 06 de março de 2009,
com aplicação subsidiária da Lei Federal n.° 8666/93, de 21 de junho de 1993, e
alterações, torna público o presente Edital aos que virem ao dele tomarem conhecimento
que se encontra aberta a Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n°
002/2014

do tipo “Menor preço”, conforme descrição abaixo relacionada, onde se

reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio designados pela Portaria 007/2014, para o
credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas e documentação na
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento até as 09 horas do dia
28 de fevereiro de 2014, nos seguintes termos:
1 - DO OBJETO
1.1.

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de livros para modernização da

Biblioteca Pública Municipal, conforme especificações descritas abaixo:
Item

01

02

Especificações
Lote 01: Literatura de autores gaúchos, contando com uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• O Cavaleiro da Rosa no Supermercado – Antônio Hohlfeldt;
• João Simões Lopes Neto - Contos Gauchescos;
• História do pré modernismo;
• Contos Gauchescos;
• Melhores crônicas – Álvaro Moreira
Lote 02: Obras do Autor Carlos Fernando de Abreu, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• Morangos Mofados;

Valor
Referência

129,10

771,00
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03

04

05

• Triangulo das águas;
• A vida gritando nos cantos;
• O ovo apunhalado;
• Ovelhas Negras;
• Para sempre tem;
• Caio Fernando Abreu melhores contos;
• Pequenas Epifanias;
• Inventário de um estranho escritor irremediável;
• Pedras de Calcutá;
• As frangas;
• Cenas de tolerância;
• Limite Branco;
• Teatro Completo;
• Alem do ponto e outros contos;
• 360 graus;
• Caio 3d;
• Cartas;
• Girassóis;
• Inesquecível;
Lote 03: Obras do autor Dionélio Machado, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• Os ratos;
• Desolação;
• Os loucos do cati;
Lote 04: Obras do autor Cyro Martins, contendo uma unidade
de cada um dos seguintes livros:
• Porteira Fechada;
• Contos escolhidos
Lote 05: Obras do autor Luis Fernando Veríssimo, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• Em algum lugar no paraíso;
• Comedias para se ler na escola;
• As mentiras que os homens contam;
• Ed Morte Todas as histórias;
• As melhores Comedias;
• Time dos sonhos;
• Comedias brasileiras de verão;
• Mais comedias para se ler na escola;
• O melhor das comedias;
• Os espiões;
• O santinho;
• Todas as histórias do analista de Bagé;

120,00

44,00

820,00

2

06

07

• A mesa voadora;
• Conversa sobre o tempo;
• O Clube dos anjos;
• O mundo é Bárbaro;
• Sexo na Cabeça;
• O Jardim do Diabo;
• Orgias;
• Banquete dos deuses;
• As cobras;
• O cachorro que jogava na ponta esquerda;
Lote 06: Obras do autor Mario Quintana, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• Eu passarinho;
• Preparativos para viagem;
• Sapato furado;
• Canções;
• Ora bolas;
• Para viver com poesia;
• Antologia poética;
• Pé de Pilão;
• Caderno de Literatura brasileira;
• Apontamento de Histórias Sobrenatural;
• A vaca e o hipogrifo;
• Lili inventa o mundo;
• Nariz de Vidro;
• Sapo amarelo;
Lote 07: Obras do autor Josué Guimarães, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• É tarde para saber;
• Garibaldi Manuela;
• A Ferro e Fogo II;
• O cavalo cego;
• Pega para Kaput;
• O ferro e fogo I;
• Carinho Mortargua;
• Enquanto a noite não chega;
• Tambores silenciosos;
• Xeroque da Silva;
• As muralhas de jerico;
• Depois do ultimo trem;
• Dona Anja;
• Era uma vez um reino encantado;

442,00

338,00
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08

09

10

• Meu primeiro dragão;
• O gato no escuro;
Lote 08: Obras do Autor Erico Veríssimo, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• Um certo capitão Rodrigo;
• Olhai os lírios do campo;
• O continente I;
• O continente II;
• Incidente em Antares;
• O retrato I;
• O retrato II;
• Clarissa;
• As aventuras do avião vermelho;
• Urso com música;
• Rosa Maria no castelo encantado;
• A vida de Joana Darc;
Lote 09: Literatura de autores brasileiros, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• Purutaco Tataco – Marcelo Moreira;
• Que Planeta é esse? Regina Coeli Rennó;
• O sabor da Maça - Regina Coeli Rennó;
• Pê, o Pato Diferente - Regina Coeli Rennó;
• João Bobo – Ana Maria Machado;
• Dona Baratinha – Ana Maria Machado;
• João e Maria – Flávio de Souza;
• O Patinho Feio – Flávio de Souza;
• O Rato do Campo e o Rato da Cidade – Flávio de Souza;
• A Abelha Abelhuda – Helliana Barriga;
• A Pereca Sapeca - Helliana Barriga;
• Confusão no Jardim – Feruccio Verdolin Filho;
• Dormir Fora de Casa – Ronaldo Simões Coelho;
• Mariana do Contra – Rose Sordi;
• Uma Surpresa Pro Papai – Nair de Medeiros Barbosa;
• Que será que Eu Vou Ganhar – Nair de Medeiros Barbosa;
Lote 10: Literatura de autores brasileiros, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• Um Superamigo – Nair de Medeiros Barbosa;
• Diário Inventado – Flávia Savary;
• Vendo Poesia – Leo Cunha;
• Não é o Fim do Mundo – Júlio Emilio Braz e Janaina Vieira;
• Mundinho – Ferruccio Verdolin Filho;
• Desafios de Cordel – César Obeid;

464,50

457,50

498,10
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11

12

13

• Infância Roubada – Telma Guimarães;
• 9 cois@s e-m@il que Eu Odeio em Você – Márcia Kupstas;
• Quando Eu Acabar de Crescer – Lino Albergaria;
• O Misterioso Baú do Vovô – Marcia Kupstas;
• Lendas Negras (Júlio Emílio e Salmo Dansa);
• Sete Sonhos e Um Amigo – Roseana Murray;
• Em Busca de Mim – Isabel Vieira;
• Ninguém me Entende Nessa Casa – Leo Cunha;
• No Fundo do Quintal – Menalton Braff;
• Profissão Jovem – Marcia Kupstas;
Lote 11: Literatura de autores latino-americanos, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• Um Ajudante que Muito Ajuda – Antonio G. Iturbe;
• O Visitante Noturno – Antonio G. Iturbe;
Lote 12: Literatura de autores universais, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• 10 líderes que mudaram o mundo – Clive Gifford;
• 10 Exploradores que mudaram o mundo - Clive Gifford;
• 10 Reis e Rainhas que mudaram o mundo - Clive Gifford;
• 10 Inventores que mudaram o mundo - Clive Gifford;
• A Divina Comédia;
• A Tempestade;
• O Avarento;
• Fausto;
• Por Que Tanta Pressa de Crescer? (Brian Keaney);
• A Tulipa Negra – Alexandre Dumas;
• Para sempre – a História que Inspirou o Filme Carpenter,
Kim;
• Um Homem de Sorte (livro de bolso) Nicholas Sparks;
• A última Música (livro de bolso) Nicholas Sparks;
• Querido John (livro de bolso) Nicholas Sparks;
• A Cabana – Young, William P;
• Um Homem de Sorte - Nicholas Sparks;
• Branca de Neve e o Caçador Hancook, John Lee;
Daugherty, Evan; Amini, Hossein; Blake, Lily;
• The Walking Dead – a Ascenção do governador – Kirkman,
Robert;
• Belo Desastre - Mcguire, Jamie;
• A Última Carta de Amor – Moyes, Jojo;
• O Menino do Pijama Listrado – Boyne, Jones;
• A Menina que Roubava Livros – Zusak, Markus
Lote 13: Literatura de autores universais, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:

51,80

577,60

581,40
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14

15

16

• Serena – Mcewan, Ian;
• Questões do Coração – As Pessoas que Você Mais Ama,
São As Mais Difíceis de Manter Por Perto... Giffin, Emily;
• Antes de Dormir – Watson, S.J.;
• O Mundo de Sofia – Romance da História da Filosofia –
Gaarder, Jostein;
• Orgulho e Preconceito – Col. Saraiva de Bolso;
• Dália Azul – Trilogia Das Flores – Roberts, Nora;
• Não Conte a Ninguém – Coben, Harlan;
• Qual Seu Número? Bosnak, Karyn;
• Comer, Rezar, Amar – Gilbert, Elizabeth;
• Einstein – Uma Biografia – Neffe, Jurgen;
• Dizem Por Aí – Que Algumas Pessoas Guardam Segredos
Melhores do Que Outras – Mansell, Jill;
• Beijada Por um Anjo – Chandler, Elizabeth;
• Amanhecer – Meyer, Stephenie;
• Diário de Um Combatente Che Guevara;
• O Caçador de Pipas – Hosseini, Khaled;
• Anjos e Demônios – A Primeira Aventura de Robert Langdon
– Brow, Dan;
• Anna e o Beijo Francês – Perkins, Stephanie C.;
• Crepúsculo – Meyer, Stephenie;
• A Promessa Evans – Richard Paul;
• O Código da Vinci – Brown, Dan;
• Queria que Estivesse Aqui – Nelson, Pete
Lote 14: Enciclopédia Barsa (Copy 2012), Encadernada.
Clássica Vermelha
Lote 15: Livros em quadrinhos, contendo as seguintes coleções
completas:
• Coleção Turma da Monica 47 Vol. (histórias em quadrinhos);
• Coleção Monteiro Lobato em quadrinhos com 15 volumes;
• Coleção quadrinhos clássicos infantis da Monica com 10
volumes;
• Coleção Quadros da Monica;
• Coleção Menino Maluquinho em quadrinhos;
Lote 16: Literatura para Crianças entre 03 e 05 anos, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• Rummm! Rummm! – Delebecque, Francois;
• 100 Animais – Nova Ortografia – Cultural, Ciranda;
• Já Sei Contar – Col. Histórias do Sítio Usborne;
• A Agenda Dos Monstros – Um Livro Aterrorizantemente
Hilariante! Saracino, Luciano;
• A Águia que Tinha Medo de Voar – Col. Quem Tem Medo?

2.695,00

1281,40

538,60
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Ciranda Cultural;
• A Bíblia do Bebê – Wright, Sally Ann/Vale das Letras;
• A Borboleta Pintora – Braido, Eunice;
• A Bota do Bode – Col. Gato e Rato – Franca, Mary;
• A Cama dos Sonhos – Child, Lauren;
• A Casa Feia – Franca, Mary;
• A Coelhinha Travessa – Doherty, Sally;
• A Escavadeira de Edu – Col. Biblioteca Sobre Rodas Todo
livro;
• A Ética do Rei Menino – Chalita Gabriel;
• A Familia Beagle – Col. Casinha e Cia - Braido, Eunice;
• A Família São Bernardo – Casinha e Cia – Braido, Eunice;
• Col. Um Deles É Diferente – Formas – Smith, Kathryn;
• Col. Um Deles É Diferente – Cores – Smith, Kathryn;
• Minhas Primeiras Histórias Para a Hora de Dormir – Mundo
Encantado;
• Quaquá, o Pato – Nova Ortografia – Col. Sons Dos Animais;
• Patati Patatá – Uma História Para Cada Dia do Ano – 365
Lindas Histórias;
• Cartilha de Alfabetização – Escolinha Todolivro Finzetto,
Virginia; Andrade, Fernanda Soares;
Lote 17: Literatura Crianças entre 8 e 11 anos, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• Diário de Um Banana 5 – A Verdade Nua e Crua – Kineyy,
Jeff/VERGARA E RIBA;
• Diário de Um Banana 4 – Dias de Cão - Kineyy,
Jeff/VERGARA E RIBA;
• Diário de Uma Garota Nada Popular 3 – História de Uma
Pop Star Nem Um Pouco Talentosa – Russell, Rachel;
• Querido Diário Otário Ano 2 – Escola Será Que Já Não
Chega? Benton, Jim;
• O Dia Em Que Nate Entrou Para História – Peirce, Lincoln;
• Querido Diário Otário 3 – Eu Sou a Princesa ou o Sapo?
Benton, Jim;
• Querido Diário Otário 6 – O Problema Deste Lugar É que É
Daqui que Eu Vim - Benton, Jim;
• A Droga da Obediência – Bandeira, Pedro;
• O Fantástico Mistério de Feiurinha – Conforme a Nova
Ortografia – Bandeira, Pedro;
• A Droga do Amor – Bandeira, Pedro;
• Ninguém é Igual a Ninguém – Otero, Regina;
• Soltei o Pum na Escola – Franco, Blandina/Companhia das
Letrinhas;

454,20
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18

19

20

• O Meu Tesouro de Histórias de Princesas;
• Volta ao Mundo em 52 Histórias – Philip, Neil;
• Nas Profundezas – Vol. 6 – The 39 Clues Atica;
• Piadas Para Rachar o Bico (alaranjado) – Proibido Para
Adultos Barazal, Gabriel;
Lote 18: Literatura para crianças até 03 anos, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• Primeiras Palavras – Priddy Books / Sextante / Gmt;
• O que Tem Dentro da Sua Fralda? Genechten, Guido Van;
• Grrr! Grrr! – Col. Bebê Achou – Com 5 Sons Escondidos Sob
As Abas – Kindersley, Dorling;
• Animais – Col. Meus Livrinhos de Pano – Série Primeiro
Livro do Bebê;
• Jardim – Col. Meus Livrinhos de Pano – Série Primeiro Livro
do Bebê;
• A Fada – Col. Meu Livro de Pano – Watt, Fiona / Usborne –
Nobel;
• O Livro Das Descobertas – Animais de Estimação
Kindersley, Dorling / Estações do Ano – Col. Baby Einstein;
Lote 19: Espiritualismo, contendo uma unidade de cada um dos
seguintes livros:
• A Vida Sabe o Que Faz – Gasparetto, Zibia;
• Movida Pela Ambição – Coelho, Eliana Machado;
• O Evangelho Segundo o Espiritismo – Kardec, Allan;
• Laços de Amor Eterno – Praagh, James Van;
• Violetas na Janela - Carvalho, Vera Lucia Marinzeck;
• O Amor É para os Fortes – Cezar, Marcelo;
• Apesar de Parecer... ele Não Está Só - Martins, Sérgio
Chimatti;
• Cura E Libertação – Lucca, Jose Carlos de;
• Vencendo o Passado – Gasparetto, Zibia;
• É Preciso Recomeçar – Célia Xavier de Camargo;
• O Amor Nunca Diz Adeus – Amadeu Ribeiro;
• O Próximo Passo – Marcelo Cezar;
Lote 20: Literatura para Crianças de até 03 anos, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• Primeiras Palavras – Priddy Books;
• O Que tem dentro de sua fralda;
• Beeeé – Col. Bebê Achou!;
• Dia Feliz na Selva – Livro Dedoche;
• Gatinhos Toque e Brique;
• A Aventura com Barney;
• Piuí;

216,90

340,60

501,90
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• Livro macio com som Vaca;
• O Ursinho vai a Lua – Livro de Pano;
• Fom! Fom!;
• O Macaco Tagarela;
• Meu Primeiro Livro de Bebê;
• A Ovelinha Diz Béé
Lote 21: Literatura Infantil Juvenil, contendo uma unidade de
cada um dos seguintes livros:
• A Lei do Mais Forte e outros males do mundo;
• Brincar e Jogar – Atividades com Materiais de baixo custo;
• Cabelo Ruim? A História de Três Meninas Aprendendo a se
aceitar;
• Lygia Clark Linhas Vivas;
• O Meu Primeiro Dicionário;
• O que há na selva;
• As irmãs Grimm;
• Na Fazenda;
• A Pirâmide Vermelha;
• Diário de Um Banana: o Livro do Filme;
• Minha Vida Fora de Série;
• Maldosas;

385,80

- O fornecimento dos objetos do presente Edital deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias
após o recebimento da autorização emitida pelo Município.
- A entrega deverá ocorrer em local determinado pela Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, no município de Ibiaçá.

2 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no
item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de
habilitação

em

envelopes

distintos,

lacrados,

não

transparentes,

identificados,

respectivamente, como de n.°1 e n.°2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE IBIAÇÁ
EDITAL DE PREGÃO N.° 002/2014
ENVELOPE N.°01 – PROPOSTA
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PROPONENTE (NOME COMPLETO)
AO MUNICÍPIO DE IBIAÇÁ
EDITAL DE PREGÃO N.° 002/2014
ENVELOPE N.°02 - DOCUMENTAÇAO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1.

A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao

pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.1.1.

A

identificação

será

realizada,

exclusivamente,

através

da

apresentação de documento de identidade.
3.2.

A documentação referente ao credenciamento de que trata o item

3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3.

O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a)

se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário,

sócio ou assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de
sociedade comercial ou de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria
em exercício, no caso de sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para
prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais;
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a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma
do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, §
1.°, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas
com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de
amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme anexo
V.
c) para ambos
c.1) apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação, conforme anexo VI.
c.2) declaração, firmada por contador, de que se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato
deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal
da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a
falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.4.

Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção

de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as
sessões públicas referentes à licitação.
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3.5.

Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção

de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas
referentes à licitação.
3.6.

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art.

42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens
6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do
credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.6.1.

As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,

receita bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão
dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos
envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se
enquadram no limite de receita referido acima.
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1.

No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na

presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o
pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes n.° 01 - PROPOSTA DE PREÇO - e n.° 02
- DOCUMENTOS.
4.2.

Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima

referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
4.3.

O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais

deverão:
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a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de
ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame, conforme
anexo V;
b) apresentar, ainda declaração de idoneidade, conforme anexo III.

5 - PROPOSTA DE PREÇO:
5.1.

A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em

60 (sessenta) dias contados da data da proposta, deverá ser apresentada em folhas
sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo
representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas
ou entrelinhas (modelo anexo II), e deverá conter:
a)

razão social da empresa;

b)

descrição completa do produto ofertado, marca, modelo, referências

e demais dados técnicos;
c)

preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão

estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam
sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta
da licitante vencedora.
Observação:

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores

constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo
desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1.

Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste

edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez
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por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma
dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora.
6.2.

Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas

no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03
(três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos em suas propostas escritas.
6.3.

No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos
lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da
proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.
6.4.

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais,

será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5.

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for

conferida a palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.6.

É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.6.1.

A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 1,00 (um

6.7.

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se

real).

a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.8.

O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo

pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente,
no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado
pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.
6.9.

Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a
contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja
obtido preço melhor.
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6.10.

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas

pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11.

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo

com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de
valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados no termo de referencia,
decidindo motivadamente a respeito.
6.12.

A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos

e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário,
desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste
edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.13.

Serão desclassificadas as propostas que:

a)

não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b)

forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c)

afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não

atenderem aos requisitos do item 5;
b)

contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem

preços manifestamente inexeqüíveis.
Observação:

Quaisquer inserções na proposta que visem modificar,

extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes,
aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens
não previstas no edital.
6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate
ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como
critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas
de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital.
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6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como
pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor
valor.
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora
da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação
em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor
preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas
de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do
item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a
deste item.
6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
6.19.

Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada,

contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas
escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação
exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.20.

A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional,

devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente
junto ao setor de licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital.
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6.21.

Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será

marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo
ato, as licitantes presentes.

7 - DA HABILITAÇÃO:
7.1.

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar,

dentro do ENVELOPE N.°02, os seguintes documentos de habilitação:
7.1.1.

Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da

Constituição Federal, conforme o modelo constante do Anexo IV, devidamente assinada
por representante(s) legal(is) da empresa.
7.1.2

Certidão Negativa de Débitos Trabalhista CNDT expedida pelo

Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943

7.1.3.

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)

registro Comercial, no caso de empresa comercial;

b)

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c)

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

d)

decreto de autorização, em se tratando de empres a ou sociedade

(CNPJ/MF);

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.4

REGULARIDADE FISCAL:
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a)

prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do

Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividades; (A prova de cadastro deve dizer respeito com o objeto licitado, isto é, se o
objeto é a prestação de serviços, o licitante deverá ter cadastro no Município de sua sede.
Se o objeto for o fornecimento de bens, o licitante deverá ter cadastro no Estado de sua
sede. Há correlação direta com a incidência tributária da contratação).
b)

certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa Jurídica;
c)

prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica

d)

prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta

(CNPJ);

de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal,
sendo a última do domicílio ou sede da licitante;
e)

prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS),

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
f)

prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS).
7.2.

Para as empresas cadastradas no Município, a documentação

poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu
objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de
validade.
Observação:

Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos

para cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no
órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado,
sob pena de inabilitação.
7.3.

O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do

pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a
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licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização
do envelope.

8 - DA ADJUDICAÇÃO:
8.1.

Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a

licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o
objeto do certame.
8.2.

Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro

inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro
poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
8.3.

Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro

proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa
manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de
recorrer por parte da licitante.

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1.

Tendo a licitante manifestado, motivadamente, na sessão pública do

pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação das razões de recurso.
9.2.

Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso

apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias
corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista
imediata do processo.
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9.3.

A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da

motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos
recursos.
9.4.

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio

daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida
do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

10.

DOS PRAZOS E DA GARANTIA

10.1

Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de

5 (cinco) dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
10.2

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez

e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.
10.3

O prazo de entrega dos produtos é de até 30 (trinta) dias, a contar

da emissão da ordem de fornecimento.
10.4

O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final

ocorrerá com o término da garantia do objeto licitado, que não poderá ser inferior a um
ano.
11.

DA ENTREGA:

11.1.

Os itens deverão ser entregues em local determinado pela

Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tendo o prazo de 30 (trinta)
dias, contados da comunicação expedida pelo Município.
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11.2. Verificada a desconformidade da qualidade dos itens, a licitante
vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

12.

DO PAGAMENTO:

12.1.

O pagamento será efetuado em até 30 dias, após a entrega e

emissão da nota fiscal e conforme convênio 1253/2013 com o Estado do Rio Grande do
Sul, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura.
12.2.

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local

de fácil visualização, a indicação do número edital do Pregão Presencial 002/2014, a fim
de se acelerar o trâmite de recebimento dos itens e posterior liberação do documento
fiscal para pagamento.
13.

DA DOTAÇÃO

13.1 As despesas decorrentes da presente licitação, serão suportadas pela
seguinte dotação orçamentária:
0403 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
2087 – MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
339030000000 – MATERIAL DE CONSUMO
14.

DAS PENALIDADES:

14.1

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de

participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
a)

deixar de apresentar a documentação exigida no certame:

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
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b)

manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento

do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 2 anos;
c)

deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar):

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d)

executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção

durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e)

executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30

(trinta) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de
5% sobre o valor atualizado do contrato.
14.2

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada,

quando for o caso.
14.3

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1.

Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como

aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao
Município de Ibiaçá, setor de Licitações, sito na Rua do Interventor, n.° 510 ou pelo
telefone 54 3374-1177, no horário compreendido entre 8h 30min às 11h 30min e das 13h
30min às 17h ou email: licitacao@ibiaca.rs.gov.br, preferencialmente com antecedência
mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
15.2.

Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com

relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no
Município, setor de licitações.
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15.3.

Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente

que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste
edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subseqüente ao ora fixado.
15.4.

Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam

constar na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
15.5.

Todos

os

documentos

exigidos

no

presente

instrumento

convocatório poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos
extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da
autenticidade de seus dados pela Administração.
15.6.

A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar,

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65,
§ 1.°, da Lei n.°8.666/93, sobre o valor inicial contratado.
15.7.

Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
15.8.

A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse

público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação
de indenizar (art. 49 da Lei Federal n.°8.666/93).
15.9.

Fazem parte integrante deste edital:

a)

Anexo I – Minuta do Contrato.

b)

Anexo II – Formulário Padrão para preenchimento da proposta.

c)

Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade.

d)

Anexo IV – Modelo declaração cumprimento Art. 7º inciso XXXIII da

Constituição Federal.
e)

Anexo V - Modelo Credenciamento.
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f)

Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento das condições de

15.10.

O Edital relativo ao objeto desta licitação, encontra-se à disposição

habilitação.

dos interessados na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda junto a Prefeitura
Municipal e no site do Município www.ibiaca.rs.gov.br
15.11.

Fica eleito o Foro da Comarca de Sananduva para dirimir quaisquer

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.
Ibiaçá – RS, 10 de fevereiro de 2014.

CLAUDIOMIRO FRACASSSO
Vice-Prefeito Municipal de Ibiaçá, no exercício de Prefeito Municipal

JOCEMIR SIDNEI BERGAMIN
Secretário Municipal da Administração, Finanças e Planejamento

MARITANA COPATTI LAUERMANN
Assessora Jurídica
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ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E GARANTIA
Pelo presente instrumento de Compra e Venda e Garantia, nos termos do
que dispõe a Lei Federal n.°10.520, de 17-07-2002, do Decreto Municipal n.° 1238, de 06
de março de 2009, dos artigos 55 a 76, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
e da Lei Orgânica do Município, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO
DE IBIAÇÁ, pessoa jurídica de direito público interno CNPJ sob nº 87.613.592/0001-03,
neste ato representada por seu
Prefeito Municipal, Ulisses Cecchin, doravante
denominada
simplesmente
Município,
e
de
outro
lado,
a
empresa
.............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
..................................., com sede na cidade de..................., na Rua.....................................,
nº ......., neste ato representada por seu ............, o Sr. .............................., ..................,
brasileiro, casado, portador do CIC/MF n.º ........................... e cédula de identidade RG
.............................., residente e domiciliado na Rua ............................, de ora em diante
denominada simplesmente Contratada, na forma da Lei e em conformidade com os autos
do Processo Licitatório relativo ao Edital de Pregão Presencial n.º 002/2014, têm entre si
certas e ajustadas as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira – De acordo com o Processo Licitatório aberto pelo Edital de Pregão
Presencial n.º 002/2014, de ... de ..... de 2013, a Contratada compromete-se a fornecer
ao Município..........................................................................................................................
Cláusula Segunda - A Contratada deverá proceder a entrega física e técnica dos objetos
da aquisição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da ordem de
fornecimento, em local determinado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, na cidade de Ibiaçá - RS, livre de frete ou quaisquer despesas adicionais.
Cláusula Terceira - Pela aquisição dos materiais, objetos deste contrato, o Município
pagará a Contratada o valor total de R$ ................ (..............), que será efetuado em até
30 dias após a entrega do objeto.
Cláusula Quarta – O Município será isento de toda e qualquer obrigação que lhe for
atribuída neste instrumento, especialmente quanto ao pagamento, se os equipamentos
objeto da aquisição e fornecimento não forem entregues pela Contratada no prazo
previsto na Cláusula Primeira.
Cláusula Quinta - O recebimento do equipamento, dar-se-á na forma estabelecida pela
Lei Federal n.º 8.666/93, em seu Art. 73.
Cláusula Sexta - Conforme estabelece o Art. 76 da Lei n.º 8.666/93, se os equipamentos
apresentarem especificações em desacordo com o estabelecido no Edital, o Município
poderá rejeitar o seu recebimento, bem como declarar a inidoneidade do fornecedor.
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Cláusula Sétima - A vigência do presente contrato terá início na data de sua firmatura, e
findará ao término do período da Garantia dos equipamentos.
Cláusula Oitava - A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada por
um representante da Administração do Município, que anotará em registro próprio,
eventuais ocorrências ou anormalidades constatadas, determinando no que for
necessário, a imediata regularização ou providências administrativas a serem tomadas,
sem que isso importe na redução da responsabilidade da Contratada pela boa execução
do Contrato.
Cláusula Nona - A Contratada compromete-se a manter durante a vigência deste
Contrato, todas as condições de habilitação apresentadas por ocasião da Licitação.
Cláusula Décima - O presente Contrato só poderá ser alterado nas hipóteses previstas
no Art. 65, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Cláusula Décima Primeira - A infringência de qualquer uma das cláusulas previstas no
presente Contrato, por parte da Contratada, ensejará uma indenização ao Município, de
5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, importância esta que será
devidamente atualizada ao termo do efetivo pagamento, sem o prejuízo de outras
penalidades previstas neste instrumento, no edital de pregão presencial 013/2013 e
aplicações de sanções administrativas previstas nos artigos 86 à 88, seus incisos e
parágrafos da Lei n.º 8.666/93, sendo que a execução do contrato com atraso
injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será considerado como
inexecução contratual ensejará multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato.
Cláusula Décima Segunda - O presente Contrato só poderá ser rescindido por qualquer
uma das razões constantes no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
Cláusula Décima Terceira - Em caso de rescisão contratual por descumprimento das
obrigações ora assumidas, ficará a Contratada sujeita à multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do Contrato, mais a pena de suspensão do direito de licitar por prazo
de um ano.
Cláusula Décima Quarta - O presente Contrato vincula-se ao Edital de Pregão
Presencial n.º 013/2013, para todos os fins que se fizerem necessários, cujas disposições
devem ser observadas pela Contratada independentemente de transcrição.
Cláusula Décima Quinta - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária:
0403 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
2087 – MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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339030000000 – MATERIAL DE CONSUMO
Cláusula Décima Sexta - As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de
Sananduva - RS para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente
Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três)
vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas instrumentais.
Ibiaçá - RS,

MUNICÍPIO

...............

CONTRATADA

Testemunhas:
.......................................

.......................................
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL 002/2014
PROPOSTA FINANCEIRA
Fornecedor
Endereço

CEP

CNPJ

Município

Fone/Fax

e-mail

UF

Pela presente, solicitamos a V.Sas. que nos seja enviada proposta para o
fornecimento dos materiais/equipamentos conforme segue:
Item

01

02

Especificações
Lote 01: Literatura de autores gaúchos, contando com
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• O Cavaleiro da Rosa no Supermercado – Antônio
Hohlfeldt;
• João Simões Lopes Neto - Contos Gauchescos;
• História do pré modernismo;
• Contos Gauchescos;
• Melhores crônicas – Álvaro Moreira
Lote 02: Obras do Autor Carlos Fernando de Abreu,
contendo uma unidade de cada um dos seguintes
livros:
• Morangos Mofados;
• Triangulo das águas;
• A vida gritando nos cantos;
• O ovo apunhalado;
• Ovelhas Negras;
• Para sempre tem;
• Caio Fernando Abreu melhores contos;
• Pequenas Epifanias;
• Inventário de um estranho escritor irremediável;
• Pedras de Calcutá;
• As frangas;
• Cenas de tolerância;
• Limite Branco;

Valor
Referência

Valor
unitário

Valor
total

129,10

771,00
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03

04

05

06

• Teatro Completo;
• Alem do ponto e outros contos;
• 360 graus;
• Caio 3d;
• Cartas;
• Girassóis;
• Inesquecível;
Lote 03: Obras do autor Dionélio Machado, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• Os ratos;
• Desolação;
• Os loucos do cati;
Lote 04: Obras do autor Cyro Martins, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• Porteira Fechada;
• Contos escolhidos
Lote 05: Obras do autor Luis Fernando Veríssimo,
contendo uma unidade de cada um dos seguintes
livros:
• Em algum lugar no paraíso;
• Comedias para se ler na escola;
• As mentiras que os homens contam;
• Ed Morte Todas as histórias;
• As melhores Comedias;
• Time dos sonhos;
• Comedias brasileiras de verão;
• Mais comedias para se ler na escola;
• O melhor das comedias;
• Os espiões;
• O santinho;
• Todas as histórias do analista de Bagé;
• A mesa voadora;
• Conversa sobre o tempo;
• O Clube dos anjos;
• O mundo é Bárbaro;
• Sexo na Cabeça;
• O Jardim do Diabo;
• Orgias;
• Banquete dos deuses;
• As cobras;
• O cachorro que jogava na ponta esquerda;
Lote 06: Obras do autor Mario Quintana, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:

120,00

44,00

820,00

442,00
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07

08

• Eu passarinho;
• Preparativos para viagem;
• Sapato furado;
• Canções;
• Ora bolas;
• Para viver com poesia;
• Antologia poética;
• Pé de Pilão;
• Caderno de Literatura brasileira;
• Apontamento de Histórias Sobrenatural;
• A vaca e o hipogrifo;
• Lili inventa o mundo;
• Nariz de Vidro;
• Sapo amarelo;
Lote 07: Obras do autor Josué Guimarães, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• É tarde para saber;
• Garibaldi Manuela;
• A Ferro e Fogo II;
• O cavalo cego;
• Pega para Kaput;
• O ferro e fogo I;
• Carinho Mortargua;
• Enquanto a noite não chega;
• Tambores silenciosos;
• Xeroque da Silva;
• As muralhas de jerico;
• Depois do ultimo trem;
• Dona Anja;
• Era uma vez um reino encantado;
• Meu primeiro dragão;
• O gato no escuro;
Lote 08: Obras do Autor Erico Veríssimo, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• Um certo capitão Rodrigo;
• Olhai os lírios do campo;
• O continente I;
• O continente II;
• Incidente em Antares;
• O retrato I;
• O retrato II;
• Clarissa;
• As aventuras do avião vermelho;

338,00

464,50

30

09

10

• Urso com música;
• Rosa Maria no castelo encantado;
• A vida de Joana Darc;
Lote 09: Literatura de autores brasileiros, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• Purutaco Tataco – Marcelo Moreira;
• Que Planeta é esse? Regina Coeli Rennó;
• O sabor da Maça - Regina Coeli Rennó;
• Pê, o Pato Diferente - Regina Coeli Rennó;
• João Bobo – Ana Maria Machado;
• Dona Baratinha – Ana Maria Machado;
• João e Maria – Flávio de Souza;
• O Patinho Feio – Flávio de Souza;
• O Rato do Campo e o Rato da Cidade – Flávio de
Souza;
• A Abelha Abelhuda – Helliana Barriga;
• A Pereca Sapeca - Helliana Barriga;
• Confusão no Jardim – Feruccio Verdolin Filho;
• Dormir Fora de Casa – Ronaldo Simões Coelho;
• Mariana do Contra – Rose Sordi;
• Uma Surpresa Pro Papai – Nair de Medeiros
Barbosa;
• Que será que Eu Vou Ganhar – Nair de Medeiros
Barbosa;
Lote 10: Literatura de autores brasileiros, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• Um Superamigo – Nair de Medeiros Barbosa;
• Diário Inventado – Flávia Savary;
• Vendo Poesia – Leo Cunha;
• Não é o Fim do Mundo – Júlio Emilio Braz e Janaina
Vieira;
• Mundinho – Ferruccio Verdolin Filho;
• Desafios de Cordel – César Obeid;
• Infância Roubada – Telma Guimarães;
• 9 cois@s e-m@il que Eu Odeio em Você – Márcia
Kupstas;
• Quando Eu Acabar de Crescer – Lino Albergaria;
• O Misterioso Baú do Vovô – Marcia Kupstas;
• Lendas Negras (Júlio Emílio e Salmo Dansa);
• Sete Sonhos e Um Amigo – Roseana Murray;
• Em Busca de Mim – Isabel Vieira;
• Ninguém me Entende Nessa Casa – Leo Cunha;
• No Fundo do Quintal – Menalton Braff;

457,50

498,10
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• Profissão Jovem – Marcia Kupstas;
11

12

13

Lote 11: Literatura de autores latino-americanos,
contendo uma unidade de cada um dos seguintes
livros:
• Um Ajudante que Muito Ajuda – Antonio G. Iturbe;
• O Visitante Noturno – Antonio G. Iturbe;
Lote 12: Literatura de autores universais, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• 10 líderes que mudaram o mundo – Clive Gifford;
• 10 Exploradores que mudaram o mundo - Clive
Gifford;
• 10 Reis e Rainhas que mudaram o mundo - Clive
Gifford;
• 10 Inventores que mudaram o mundo - Clive Gifford;
• A Divina Comédia;
• A Tempestade;
• O Avarento;
• Fausto;
• Por Que Tanta Pressa de Crescer? (Brian Keaney);
• A Tulipa Negra – Alexandre Dumas;
• Para sempre – a História que Inspirou o Filme
Carpenter, Kim;
• Um Homem de Sorte (livro de bolso) Nicholas
Sparks;
• A última Música (livro de bolso) Nicholas Sparks;
• Querido John (livro de bolso) Nicholas Sparks;
• A Cabana – Young, William P;
• Um Homem de Sorte - Nicholas Sparks;
• Branca de Neve e o Caçador Hancook, John Lee;
Daugherty, Evan; Amini, Hossein; Blake, Lily;
• The Walking Dead – a Ascenção do governador –
Kirkman, Robert;
• Belo Desastre - Mcguire, Jamie;
• A Última Carta de Amor – Moyes, Jojo;
• O Menino do Pijama Listrado – Boyne, Jones;
• A Menina que Roubava Livros – Zusak, Markus
Lote 13: Literatura de autores universais, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• Serena – Mcewan, Ian;
• Questões do Coração – As Pessoas que Você Mais
Ama, São As Mais Difíceis de Manter Por Perto... Giffin,
Emily;
• Antes de Dormir – Watson, S.J.;

51,80

577,60

581,40
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14

15

16

• O Mundo de Sofia – Romance da História da
Filosofia – Gaarder, Jostein;
• Orgulho e Preconceito – Col. Saraiva de Bolso;
• Dália Azul – Trilogia Das Flores – Roberts, Nora;
• Não Conte a Ninguém – Coben, Harlan;
• Qual Seu Número? Bosnak, Karyn;
• Comer, Rezar, Amar – Gilbert, Elizabeth;
• Einstein – Uma Biografia – Neffe, Jurgen;
• Dizem Por Aí – Que Algumas Pessoas Guardam
Segredos Melhores do Que Outras – Mansell, Jill;
• Beijada Por um Anjo – Chandler, Elizabeth;
• Amanhecer – Meyer, Stephenie;
• Diário de Um Combatente Che Guevara;
• O Caçador de Pipas – Hosseini, Khaled;
• Anjos e Demônios – A Primeira Aventura de Robert
Langdon – Brow, Dan;
• Anna e o Beijo Francês – Perkins, Stephanie C.;
• Crepúsculo – Meyer, Stephenie;
• A Promessa Evans – Richard Paul;
• O Código da Vinci – Brown, Dan;
• Queria que Estivesse Aqui – Nelson, Pete
Lote 14: Enciclopédia Barsa (Copy 2012),
Encadernada. Clássica Vermelha
Lote 15: Livros em quadrinhos, contendo as seguintes
coleções completas:
• Coleção Turma da Monica 47 Vol. (histórias em
quadrinhos);
• Coleção Monteiro Lobato em quadrinhos com 15
volumes;
• Coleção quadrinhos clássicos infantis da Monica
com 10 volumes;
• Coleção Quadros da Monica;
• Coleção Menino Maluquinho em quadrinhos;
Lote 16: Literatura para Crianças entre 03 e 05 anos,
contendo uma unidade de cada um dos seguintes
livros:
• Rummm! Rummm! – Delebecque, Francois;
• 100 Animais – Nova Ortografia – Cultural, Ciranda;
• Já Sei Contar – Col. Histórias do Sítio Usborne;
• A
Agenda
Dos
Monstros
–
Um
Livro
Aterrorizantemente Hilariante! Saracino, Luciano;
• A Águia que Tinha Medo de Voar – Col. Quem Tem
Medo? Ciranda Cultural;

2.695,00

1281,40

538,60
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17

• A Bíblia do Bebê – Wright, Sally Ann/Vale das
Letras;
• A Borboleta Pintora – Braido, Eunice;
• A Bota do Bode – Col. Gato e Rato – Franca, Mary;
• A Cama dos Sonhos – Child, Lauren;
• A Casa Feia – Franca, Mary;
• A Coelhinha Travessa – Doherty, Sally;
• A Escavadeira de Edu – Col. Biblioteca Sobre Rodas
Todo livro;
• A Ética do Rei Menino – Chalita Gabriel;
• A Familia Beagle – Col. Casinha e Cia - Braido,
Eunice;
• A Família São Bernardo – Casinha e Cia – Braido,
Eunice;
• Col. Um Deles É Diferente – Formas – Smith,
Kathryn;
• Col. Um Deles É Diferente – Cores – Smith, Kathryn;
• Minhas Primeiras Histórias Para a Hora de Dormir –
Mundo Encantado;
• Quaquá, o Pato – Nova Ortografia – Col. Sons Dos
Animais;
• Patati Patatá – Uma História Para Cada Dia do Ano
– 365 Lindas Histórias;
• Cartilha de Alfabetização – Escolinha Todolivro
Finzetto, Virginia; Andrade, Fernanda Soares;
Lote 17: Literatura Crianças entre 8 e 11 anos,
contendo uma unidade de cada um dos seguintes
livros:
• Diário de Um Banana 5 – A Verdade Nua e Crua –
Kineyy, Jeff/VERGARA E RIBA;
• Diário de Um Banana 4 – Dias de Cão - Kineyy,
Jeff/VERGARA E RIBA;
• Diário de Uma Garota Nada Popular 3 – História de
Uma Pop Star Nem Um Pouco Talentosa – Russell,
Rachel;
• Querido Diário Otário Ano 2 – Escola Será Que Já
Não Chega? Benton, Jim;
• O Dia Em Que Nate Entrou Para História – Peirce,
Lincoln;
• Querido Diário Otário 3 – Eu Sou a Princesa ou o
Sapo? Benton, Jim;
• Querido Diário Otário 6 – O Problema Deste Lugar É
que É Daqui que Eu Vim - Benton, Jim;
• A Droga da Obediência – Bandeira, Pedro;

454,20
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18

19

20

• O Fantástico Mistério de Feiurinha – Conforme a
Nova Ortografia – Bandeira, Pedro;
• A Droga do Amor – Bandeira, Pedro;
• Ninguém é Igual a Ninguém – Otero, Regina;
• Soltei
o
Pum
na
Escola
–
Franco,
Blandina/Companhia das Letrinhas;
• O Meu Tesouro de Histórias de Princesas;
• Volta ao Mundo em 52 Histórias – Philip, Neil;
• Nas Profundezas – Vol. 6 – The 39 Clues Atica;
• Piadas Para Rachar o Bico (alaranjado) – Proibido
Para Adultos Barazal, Gabriel;
Lote 18: Literatura para crianças até 03 anos, contendo
uma unidade de cada um dos seguintes livros:
• Primeiras Palavras – Priddy Books / Sextante / Gmt;
• O que Tem Dentro da Sua Fralda? Genechten,
Guido Van;
• Grrr! Grrr! – Col. Bebê Achou – Com 5 Sons
Escondidos Sob As Abas – Kindersley, Dorling;
• Animais – Col. Meus Livrinhos de Pano – Série
Primeiro Livro do Bebê;
• Jardim – Col. Meus Livrinhos de Pano – Série
Primeiro Livro do Bebê;
• A Fada – Col. Meu Livro de Pano – Watt, Fiona /
Usborne – Nobel;
• O Livro Das Descobertas – Animais de Estimação
Kindersley, Dorling / Estações do Ano – Col. Baby
Einstein;
Lote 19: Espiritualismo, contendo uma unidade de
cada um dos seguintes livros:
• A Vida Sabe o Que Faz – Gasparetto, Zibia;
• Movida Pela Ambição – Coelho, Eliana Machado;
• O Evangelho Segundo o Espiritismo – Kardec, Allan;
• Laços de Amor Eterno – Praagh, James Van;
• Violetas na Janela - Carvalho, Vera Lucia Marinzeck;
• O Amor É para os Fortes – Cezar, Marcelo;
• Apesar de Parecer... ele Não Está Só - Martins,
Sérgio Chimatti;
• Cura E Libertação – Lucca, Jose Carlos de;
• Vencendo o Passado – Gasparetto, Zibia;
• É Preciso Recomeçar – Célia Xavier de Camargo;
• O Amor Nunca Diz Adeus – Amadeu Ribeiro;
• O Próximo Passo – Marcelo Cezar;
Lote 20: Literatura para Crianças de até 03 anos,
contendo uma unidade de cada um dos seguintes

216,90

340,60

501,90
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21

livros:
• Primeiras Palavras – Priddy Books;
• O Que tem dentro de sua fralda;
• Beeeé – Col. Bebê Achou!;
• Dia Feliz na Selva – Livro Dedoche;
• Gatinhos Toque e Brique;
• A Aventura com Barney;
• Piuí;
• Livro macio com som Vaca;
• O Ursinho vai a Lua – Livro de Pano;
• Fom! Fom!;
• O Macaco Tagarela;
• Meu Primeiro Livro de Bebê;
• A Ovelinha Diz Béé
Lote 21: Literatura Infantil Juvenil, contendo uma
unidade de cada um dos seguintes livros:
• A Lei do Mais Forte e outros males do mundo;
• Brincar e Jogar – Atividades com Materiais de baixo
custo;
• Cabelo Ruim? A História de Três Meninas
Aprendendo a se aceitar;
• Lygia Clark Linhas Vivas;
• O Meu Primeiro Dicionário;
• O que há na selva;
• As irmãs Grimm;
• Na Fazenda;
• A Pirâmide Vermelha;
• Diário de Um Banana: o Livro do Filme;
• Minha Vida Fora de Série;
• Maldosas;

385,80

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Data de entrega da Proposta: – 28 de fevereiro de 2014 às 09 horas
Entrega e Condições conforme Edital.

Representante Legal
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ANEXO III
(MODELO)

Ao Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
A empresa -----------------------------------(Razão Social da Licitante), através
de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
_______________, ______ de __________________ de 2014.

Representante Legal
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ANEXO IV
(MODELO)

DECLARAÇÃO
Ref.: Edital de Pregão Presencial n.° 002/2014

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento
licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº 002/2014, em cumprimento ao inciso
XXXIII, do artigo 7.º da Constituição Federal, de que não possuímos em nosso quadro
funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir dos 14 (quatorze) anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
________________________, ____ de ____________________ de 2014.

CGC/CNPJ:
Razão Social:

Representante Legal
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ANEXO V

(MODELO DE CREDENCIAMENTO)

A empresa ................................................................., inscrita no CGC/CNPJ
sob o n.º ........................................., através do presente, credencia o(a) Sr(a)
.................................................................,
portador
da
cédula
de
identidade
n.º................................., CPF n.º.................................. a participar da licitação instaurada
pelo Município de Ibiaçá, na modalidade de Pregão Presencial, sob o n.º 002/2014, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciarse em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame.
..................................................., de..................., de 2014.

Representante Legal
(Firma reconhecida)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A empresa (Nome da empresa), CNPJ Nº _________________ sediada _____________
_____________ (endereço completo), DECLARA, para fins do disposto no inc. VII do art. 4º
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumpre plenamente os
requisitos da habilitação pertinentes ao Pregão Presencial nº 002/2014.

____________, ______ de _____________ de 20__.

___________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
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