
PREFEITURA MUNICIPALDE DOM VIÇOSO - MG
18.188.268/0001-64

Processo: 0018/2017    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 3

A PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG atravésda Comissão Permanentede Licitações, torna público,
para o conhecimento de quantos possam interessar, que iniciou processo de licitação na modalidadede
Convite,nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, conformedescrição abaixo:

Objeto:
Aquisição de coleção de livros para Ensino Fundamentale InfantoJuvenilpara atendero Setor de Educação e
a Biblioteca Municipal.

Recebimento de envelopes: 24/03/2017às 10:00 horas.
Abertura de envelopes - documentação: 24/03/2017às 10:15 horas.
Abertura de envelopes - propostas:29/03/2017às 10:00 horas.

Endereço: Rua Valdemar de Oliveira

Outras informaçõese meios de contato estão dispostos no Anexo II deste Edital.

O presente segue as cláusulas e condições a seguir especificadas.

Edital

1 - DAS CONDIÇÕESDE PARTICIPAÇÃO

1.1 - Poderãoparticipar desta licitação, pessoas jurídicas que seus objetos contratuais sejam condizentes e
pertinentes com o objeto licitado, que estejam cadastradas no Cadastro de Fornecedoresda Prefeitura
Municipal ou que o façam no prazo e forma legal, e que satisfaçam as exigências deste Edital e seus Anexos;

1.2 - As Microempresas - ME e as Empresas de PequenoPorte - EPP será concedido o tratamento
diferenciado,conformedeterminaa Lei Complementarnº 123/2006e suas posteriores alterações e as normas
municipais, conformedispuser o Anexo II, deste Edital;

1.2.1 - As microempresas - ME ou empresas de pequenoporte - EPP participantes deste processo e que
desejaremfazer uso dos benefíciosda Lei Complementar123/2006e posteriores alterações, deverãoinformar
sua condição no início da Sessão Pública, atravésde declaração, conformemodelo descrito no Anexo III
deste Edital;

1.2.2 - Caso a microempresa- ME ou empresa de pequenoporte - EPP não apresentea declaração, como na
forma estabelecida no subitem anterior, interpretar-se-ácomo tácita renúncia aos benefíciosda LC nº
123/2006e posteriores alterações;

1.2.3 - As condições do tratamento diferenciadoà ME e/ou EPP para atendera obrigatoriedadeou
condicionantes previstasno art.47 da LC nº 123/2006e alterações posteriores, no que couber, estão
explicitadas e dispostas no Anexo II deste Edital;

1.2.4 - Não será admitida a participação nesta licitação a empresa:

1.2.4.1 - concordatáriaou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação ou ainda, em processo de recuperaçãojudicial ou extrajudicial;

1.2.4.2 - que tenha sido declaradainidôneapela Administração Pública e/ou que esteja impedida de licitar e
contratar com o Poder Público;

1.2.4.3 - que esteja reunidaem consórcio ou coligação, e cujos sócios ou diretores pertençam a mais de uma
firma licitante, simultaneamente;

1.2.4.4 - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; o servidorou dirigente do órgão
licitador.
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1.3 - As empresas para participaremdeste certame deverãoestar adimplentes com o fisco Federale
Estadual, e também Municipal da sede da Licitante;

1.4 - A documentaçãoexigida para participar nesta licitação e que deveráser apresentadacomo condição
para habilitação está descrita no Anexo II deste Edital;

1.5 - A fidedignidadeda documentaçãoe informaçõesapresentadaspela licitante são de sua inteira e
exclusiva responsabilidadeque, pelo descumprimentode alguma exigência ou informaçõesprestadas de
forma incorreta, imprecisa e/ou falsa, sujeitar-se-áaplicação das penalidadescabíveis.

2 - DO ACESSOAO EDITALE INFORMAÇÕESSOBREESTA LICITAÇÃO

2.1 - Este Edital e seus Anexos estão disponíveisno site da PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG, com
endereçoeletrônico inserido no Anexo II deste Edital.

2.1.1 - Quaisquer informaçõessobre esta licitação poderãoser solicitadas junto à CPL - Comissão
Permanentede Licitações e/ou no Departamentode Compras e Licitações, cujos endereçose horáriosde
funcionamentoconstam no Anexo II deste Edital.

3 - DA APRESENTAÇÃODA DOCUMENTAÇÃOE DAS PROPOSTAS

3.1 - A documentação(relacionadano Anexo II deste Edital) e as propostas deverãoser apresentadas,até o
dia, horárioe local mencionadosno preâmbulodeste Edital, em ENVELOPES DISTINTOSe hermeticamente
fechados, com as seguintes indicações:

3.1.1 - No envelopenº 1 da "Documentação" deveráestar escrito em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:

ENVELOPE nº 1 - DOCUMENTAÇÃO
númerodo processo e númeroda modalidade
nome da empresa PROPONENTEe nº do CNPJ

3.2 - No envelopenº 2 da "Proposta" deveráestar escrito em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

ENVELOPE n° 2 - PROPOSTA
númerodo processo e númeroda modalidade
nome da empresa PROPONENTEe nº do CNPJ

3.3 - A DOCUMENTAÇÃOdeveráser apresentadaem uma cópia autenticada, ou por publicações em
imprensa oficial ou acompanhadado original, ou ainda, conformerelação e descrição constante no Anexo II
deste Edital;

3.3 - A PROPOSTA deveráser apresentadaem uma única via, sem rasuras, emendas, ressalvasou
entrelinhas, se possívelem papel timbrado da licitante, pois não sendo em papel timbrado obriga-secarimbar
ou identificar a proposta com o CNPJ da empresa, e ainda ser escrita em linguagemclara e que não dificulte a
exata compreensãode seu enunciado,obrigatoriamenteestar assinada pelo representantelegal da Licitante,
com rubrica em outras folhas conformeo caso, e devendoconter:

3.3.1 - Númerodo processo licitatório e da modalidade;

3.3.2 - Razão social, endereçoe CNPJ; também nº do telefonee e-mail da licitante para contato;

3.3.3 - Especificação clara, completa e detalhadado(s) item (ns) e/ou itens ofertado(s),produtos e serviços,
como definidonos Anexos I e II deste Edital;

3.3.4 - Marca dos produtos cotados, se determinadoe conformeespecificado nos Anexos I e II;

3.3.5 - prazo de garantiado(s) produto(s)/material(ais)e serviço(s)fornecidos;

3.3.6 - outras condições dispostas no Anexo II deste Edital.

3.4 - O (s) preço (s) deve(m) ser cotado (s) em moeda nacional, em algarismo, com centavosde no máximo
02 (duas) casas decimais após a vírgula.Caso sejam apresentadospreços com mais de duas casas decimais
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após a vírgula,o Presidente da CPL consideraráapenas as duas primeiras casas decimais, sem qualquer
tipo de arredondamento;

3.4.1 - Se a proposta for apresentadaem percentualde desconto também deveráobedeceras mesmas
condições deste item.

3.5 - Somente será aceito um preço ou percentualde desconto ofertado,conformeo caso, e a indicação de
apenas uma marca, por item de produto.

3.5.1 - O preço do serviçodeveráser cotado em separado do material/produto;

3.6 - A Licitante poderádeixar de apresentarproposta, seja com preço ou com percentualde desconto para
um ou mais itens, se assim for especificado nos Anexos I e II deste Edital.

3.7 - A licitante deveráao indicar o seu preço, computar neste todos os custos básicos diretos e indiretos,
encargos sociais, previdenciáriose trabalhistas, e outros custos ou despesas que incidam ou venhama incidir
direta ou indiretamentesobre o objeto, bem com frete, combustível,embalagens,cargas e descargas, e
quaisqueroutros para à plena e perfeitaexecução do fornecimentodo objeto licitado durantea vigênciado
contrato firmado;

3.7.1 - Nas mesmas condições com o(s) percentual (ais) de desconto apresentado(s).
3.7.2 - Nas mesmas condições separandoos preços do material (ais) produtos(s)do(s) serviço(s).

3.8 - Prazo de validadeda Proposta deveráser de, no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
de entregados envelopesestipulada no preâmbulodeste Edital.

3.9 - A licitante deveráter atenção redobradaquandoda preparaçãoda sua proposta e a oferta a ser feita por
item e/ou por lote, seja na descrição e/ou no correspondentevalorfinanceiro, tendo em vista a
IMPOSSIBILIDADEDA DESISTÊNCIAda proposta após sua apresentação,seja de algum item ou itens, seja
de item ou itens de um lote, ou de um lote por inteiro.

3.10 - A licitante, após ser declaradavencedorado certame, por item, itens ou lotes conformeo caso, não
poderáexercitar a vontadede desistir, tanto do item ou lote por inteiro ou ainda por algum item do lote, pois
será entendidocomo comportamentoinidôneo, reprovávele prejudicial à contratação pretendidapela
Administração.

3.10.1 - A licitante, mesmo que tenha conhecimento da impossibilidade da desistência da proposta por inteira
ou mesmo de algum item, após ser declaradavencedora,e ainda assim praticar tal ato, arcará com as
penalidadescabíveisà espécie.

3.11 - Poderá ser solicitado da Licitante vencedorado certame a apresentaçãode amostras dos produtos a
serem fornecidos, conformeespecificar os Anexos I e II deste Edital.

4 - DAS SESSÕES PÚBLICAS

4.1 - A Sessões de apresentaçãodos envelopes,bem como o julgamentoda documentaçãoe das propostas
serão públicas, nos dias e horáriosdescritos no preâmbulodeste Edital;

4.2 - Nas sessões públicas, a Licitante poderáser representadapor procuradorou pessoa devidamente
credenciadaem instrumento escrito, firmadopelo representantelegal da proponente,a quem seja conferido
amplos poderespara representá-laem todos os atos e termos deste procedimentolicitatório;

4.2.1 - No caso de representação,o procuradorou a pessoa credenciadadeveráexibir o instrumento que o (a)
habilita a representara Licitante, antes do início da Sessão Pública de recebimentodos envelopes;

4.2.2 - Se o portadordos envelopesda Licitante não detiverinstrumento de representaçãoou este não atender
ao disposto no item 4.2, tal pessoa ficará impedida de se manifestarsobre quaisquer fatos relacionadoscom
a presente licitação, no entanto, poderáassistir a Sessão Pública, não podendointerferirem qualquer
assunto;

4.3 - No início da primeiraSessão Pública, quandose dá a análise e julgamentoda documentação,os
membros da CPL conferirãoos envelopesrecebidos (documentaçãoe propostas) se estão hermeticamente
fechados.
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4.3.1 - Os membros da CPL rubricarãotodos os envelopese os apresentarãoaos representantesdas
licitantes para conferênciae também para serem por eles rubricados.

5 - DOS CRITÉRIOSE JULGAMENTODA DOCUMENTAÇÃO

5.1 - Dandosequência à Sessão Pública, a CPL abrirá primeiramenteos envelopescontendo a documentação
para verificaçãoda habilitação das licitantes;

5.1.1 - Todos os documentos contidos nos envelopesde habilitação serão rubricadospelos representantes
das licitantes presentes e pelos membros da CPL.

5.2 - A CPL passa a conferiros documentos conformeas exigências constante do Anexo II do Edital;

5.2.1 - A CPL consideraráhabilitada(s)a(s) Licitante que tenha(m)cumprido integralmentetodas as
exigências contidas no Edital e seu Anexo II;

5.2.2 - A CPL consideraráinabilitada(s)a(s) Licitante que não tenha(m)cumprido integralmentetodas as
exigências contidas no Edital e seu Anexo II;

5.3 - A ME ou EPP deveráapresentara sua documentaçãocomo exigido no Anexo II deste Edital, observando
as obrigações impostas para o recebimentodos benefíciosda LC 123/2006e suas posteriores alterações.

5.4 - A ME ou EPP deveráapresentarobrigatoriamentea sua regularidadefiscal, previdenciáriae trabalhista,
ainda que com alguma pendênciaou restrição, de modo a gozar dos benefíciosda sua regularização,pois não
fazendoesta apresentaçãoobrigatóriaa levaráa condição de inabilitada;

5.5 - A ME ou EPP que apresentara sua regularidadefiscal com alguma pendênciaou restrição terá o prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis para a respectivaregularização;

5.5.1 - Este prazo poderáser prorrogadopor igual períodose de interesse da Administração e desde que não
prejudiquea efetivaexecução do objeto.

5.6 - Os documentos listados no Anexo II do Edital, para fins de habilitação, poderãoser substituídos pelo
Certificadode Registro Cadastral - CRC da PrefeituraMunicipal, desde que esteja em plena validade.

5.7 - A CPL após verificartodos os documentos das licitantes e fizer as considerações de habilitação e de
inabilitação, proferiráe fará publicar o resultado desta fase processual - Julgamentoda Documentação,
listando as licitantes consideradashabilitadas a continuar no certame e as licitantes consideradas inabilitadas
que não continuarãoprocesso.

5.8 - Após esta proclamação, a CPL abrirá prazo de recurso para esta fase processual;

5.8.1 - A intimação para intentar recurso terá o seu prazo contado a partir da publicação da Ata no site da
Prefeitura,sendo que as licitantes presentes ficarão intimadas a partir da assinatura da Ata.

5.9 - Decorridoo prazo para apresentaçãode recurso desta fase processual - julgamentoda habilitação ou se
nenhumtiversido interposto ou após o julgamentodaqueles intentados, o resultado será publicado no site da
Prefeitura,com cópia enviapor e-mail para as licitantes.

5.10 - Será lavradaata circunstanciada desta Sessão Pública de recebimentodos envelopese da aberturados
envelopesda documentação,que poderáser assinada pelos representantesdas licitantes presentes e,
obrigatoriamente,assinada pelos membros da CPL;

5.11 - Uma vez proferidoo resultado do Julgamentoda Documentação,estando presentes todos os
representanteslegais das licitantes e havendodesistência expressa da interposição de recurso até esta fase
processual e fazendoconstar na respectivaAta esta decisão, a CPL poderádar continuidadeà Sessão
Pública e procederà aberturados envelopescontendo as propostas de preço para realizar o competente
julgamento.

5.12 - Não sendo possívela condição do item anterior, dentro do prazo legal, após julgar os recursos
impetrados, acontecerá à Sessão Pública de Julgamentodas Propostas na data e horáriodescritos no
preâmbulodo Edital, ou em outra data e horáriodesignados, com publicação no site da Prefeiturae com
comunicação por e-mail para as licitantes habilitadas.

5.13 - Após a homologaçãodeste processo licitatório, os envelopescontendo as propostas das licitantes
consideradas inabilitadas ficarão com a CPL à disposição das licitantes para devolução.
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5.13.1 - Quandonão houverinteresse da Licitante em retirar o seu envelopecom a proposta apresentada,no
prazo de até 30 (trinta) dias, o mesmo será incinerado.

5.14 - O desatendimentoem qualquerdos itens das exigências da "Documentação", se simplesmente formal,
sem que interfirae preservea competitividadedo certame, bem como no sigilo das propostas e o interesse
público, em ato fundamentado,poderáser relevadopela CPL.

5.15 - Os documentos que vieremautenticados em cartórios localizados no Estado de Minas Gerais deverão,
obrigatoriamente,trazer em todas as suas folhas o selo de autenticação, conformealíneaC, inciso I, art. 11
da Portaria ConjuntaTJMG/CGJ/SEF-MGde 11 de março de 2005;

5.15.1 - Os documentos autenticados em outros Estados da Federaçãodeverãopossuir autenticação em
cartório, com o respectivoselo, na forma da respectivalegislação estadual;

5.16 - As licitantes interessadas, que apresentaremseus documentos em cópia reprográficapara serem
autenticados pela CPL, deverãofazê-lo antes do horáriodeterminadopara início da Sessão Pública, pois após
o seu início nenhumdocumento poderáser autenticado.

5.17 - Os documentos apresentados,sob pena de inabilitação, deverãoestar em nome da empresa licitante
e, preferencialmente,com númerodo CNPJ e o endereçorespectivo,observando-seque:

5.17.1 - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverãoestar em nome da matriz;

5.17.2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverãoestar em nome da filial;

5.17.3 - se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentaçãodeveráser apresentada
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

5.17.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela próprianatureza, comprovadamente,forem
emitidos somente em nome da matriz.

5.18 - Qualquerdocumento incluído no processo licitatório não será devolvido,salvo se original a ser
substituído por cópia reprográficaautenticada.

5.19 - Todaa documentaçãoapresentadaneste processo são complementaresentre si, de modo que
qualquerdetalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será consideradoespecificado e
válido.

6 - DOS CRITÉRIOSE JULGAMENTODAS PROPOSTAS

6.1 - Ao reiniciar a Sessão Pública para Julgamentodas Propostas, os envelopessão novamenteconferidos,
antes de sua abertura.Se houverqualquerdanificaçãoou indício de violaçãonos envelopes,qualquerlicitante
poderáfazer o seu protesto, obrigandoa CPL constar na Ata a ocorrência. Se necessário e convenientea
Sessão poderáser suspensa, ou se dará continuidade,mas de modo a garantir o exame da ocorrência,
posteriormente.

6.2 - Todos os documentos contidos nos envelopesdas propostas deverãoser rubricadospelos
representantesdas licitantes presentes e pelos membros da CPL;

6.3 - O Julgamentoda presente licitação será feito pelo MENOR PREÇO ou MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL,conforme dispuseros Anexo I e II deste Edital, que considerarávencedoraa Licitante que,
atendendoàs exigências deste Edital e de seus Anexos, oferecera proposta mais vantajosapara a
Administração da PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG, de acordo com o estabelecido na Lei que rege
esta licitação;

6.3.1 - As condições de julgamentodas propostas, pelo MENOR PREÇO ou MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL,se por item, por lote ou se de forma global, serviços com fornecimentode materiais/produtos,
e outras condições e exigências estão especificadas no Anexo II deste Edital;

6.3.2 - Não serão aceitas propostas em envelopesabertos ou enviadaspor fac-símile ou ainda por outro meio
de comunicação;

6.3.3 - Para o julgamentode BENS DE NATUREZADIVISÍVEL,será reservadacota estabelecida em
percentuale que constará dos Anexos I e II deste Edital, conformeo caso.
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6.4 - A proposta apresentadapor Microempresa- ME ou Empresa de PequenoPorte - EPP será analisada e
julgada com os benefíciosda Lei Complementarnº 123/2006e posteriores alterações, se houverdeclaração
nos moldes do Anexo III do Edital constando no envelopenº 1 - Documentação.

6.5 - A CPL julgará e consideraráCLASSIFICADAa proposta apresentadapela Licitante que atenderas
exigências do Edital e seus Anexos, bem como estivercom os valoresdescritos de forma clara, bem ainda
com todas as especificações exigidas no Anexo I;

6.6 - A CPL julgará e consideraráDESCLASSIFICADAa proposta apresentadapela Licitante que não atender
as exigências do Edital e seus Anexos, estivercom os valoresacima daqueleestipulado como máximo a ser
pago ou que seja inexequível,com a descrição de forma imprecisa ou incompleta e sem as especificações
exigidas no Anexo I.

6.7 - A CPL - Comissão Permanentede Licitações fará classificação das propostas em ordem decrescente de
valorou crescente quandofor por percentualde desconto, conformeo caso, de modo a demonstrara Licitante
classificada em primeiro lugar.

6.8 - A CPL - Comissão Permanentede Licitações, mediante a classificação, proferiráe fará publicar o
resultado do Julgamentodas Propostas, indicando como VENCEDORAdo certame a Licitante classificada
em primeiro lugar por ter apresentadoa melhor e mais vantajosaproposta para a execução do objeto licitado.

6.8.1 - A ordem de classificação das licitantes deveráser obedecida,caso haja desistência da primeira
classificada e outras licitante seja convocadapara assumir a contratação, e assim sucessivamenteaté que o
contrato seja efetivamenteexecutado.

6.9 - HavendoEMPATE das propostas de preços, os critérios de desempate, no que couber, serão aqueles
estatuídos no § 3º, art. 45 da LC 123/2006e no § 2º, do art. 45 da Lei nº 8.666/93;

6.9.1 - Entende-sepor EMPATE aquelas situações em que as propostas apresentadaspelas microempresas -
ME e empresas de pequenoporte - EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superioresà proposta mais
bem classificada, quandoapresentadapor empresa não enquadradanas condições de ME ou EPP.

6.9.2 - Entende-se também por EMPATE quandoas propostas sejam apresentadascom valoresiguais e as
empresas ofertantesnão sejam enquadradascomo ME ou EPP.

6.9.3 - TambémocorreráEMPATE no caso de equivalênciados valoresapresentadospelas microempresas e
empresas de pequenoporte que se encontrem nos intervalosestabelecidos no percentual referidono item
6.9.1, quandoserá realizado sorteio entre elas para que se identifiqueàquela que primeiro poderáapresentar
melhor oferta e assim sucessivamenteentre as classificadas.

6.9.4 - O CRITÉRIODE DESEMPATE - preferênciade contratação, SOMENTE SERÁ APLICADOquandoa
melhor proposta inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP.

6.10 - Quandoduas ou mais propostas ficarem empatadas, em absoluta igualdadede valore condições, a
classificação far-se-ápor sorteio, em ato público, na própriaSessão, quandose tratar de EMPATE entre
empresas não enquadradasna condição de ME e EPP;

6.11 - Quandoduas MEs ou EPPs ficarem empatadas, em absoluta igualdadede condições, a classificação
far-se-ápor sorteio na mesma Sessão Pública, de forma que seja indicada aquela que será a primeira a
recebera preferência;

6.12 - Quandoo EMPATE se der entre empresa não enquadradacomo ME e/ou EPP e estas, será
asseguradoo critério de DESEMPATE com PREFERÊNCIApara as MEs e EPPs;

6.13 - Depois da aplicação dos critérios de desempate, a ME ou EPP beneficiadacom a preferênciada
contratação poderáapresentarnovaproposta de preço inferioràquela consideradavencedora,no prazo de 30
min (trinta minutos), após o encerramentodo julgamentodas propostas, sob pena de preclusão.

6.13.1 - Quandoa ME ou a EPP consideradacomo primeira classificada for convocadapara apresentara sua
novaproposta de preço nas condições do item anteriore não o fizer, serão convocadasas licitantes
remanescentes que por venturaestejam enquadradasna condição de preferência,pela ordem de
classificação, obedecendoo mesmo prazo referidoacima.
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6.14 - A ME ou EPP apresentandosua novaproposta de preço nos moldes referidosserá indicada como
VENCEDORAdo certame e lhe será asseguradoo direito da adjudicaçãodo objeto licitado.

6.15 - Na hipótese do não aceite da ME ou EPP não apresentarnovaproposta que seja melhor e mais
vantajosa,o objeto licitado será adjudicadoem favorda Licitante que ofertoua proposta originalmente
vencedorado certame.

6.16 - A CPL - Comissão Permanentede Licitações proferiráe fará publicar o resultado do Julgamentodas
Propostas em ordem decrescente de vantajosidadepara a Licitadora, indicando para a contratação a Licitante
que ofertoua melhor proposta.

6.16.1 - A publicação será veiculadano site da PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG com endereço
constante no Anexo II deste Edital.

6.17 - Após esta proclamação, a CPL abrirá prazo de recurso para esta fase processual;

6.18 - Lavrar-se-áAta circunstanciada do Julgamentodas Propostas, que poderáser assinada pelas licitantes
presentes e obrigatoriamentepelos membros da CPL.

7 - DA HOMOLOGAÇÃO,DA ADJUDICAÇÃOE DA ASSINATURADO CONTRATO

7.1 - Decorridoo prazo de recurso de julgamentodas propostas e nenhumtendo sido interposto, ou
denegados,ou ainda julgados os que tenham sido postulados, seguir-se-áo presente processo à autoridade
competente ou superior, conformeo caso, para a homologaçãodo processo e a respectivaadjudicaçãoda
vencedoraà execução do objeto a ser contratado;

7.1.1 - Após a homologação,publicar-se-áo resultado no site da Prefeitura,endereçoeletrônico a constar no
Anexo II deste Edital e no quadrode avisos da Licitadora e/ou em jornal de circulação local e regional.

7.2 - A Licitante adjudicadaserá convocadapara assinar o contrato administrativoe deveráfazê-lo no prazo
legal ou no prazo estipulado no Anexo II deste Edital, de modo a iniciar a execução do objeto licitado como
previsto;

7.3 - Na hipótese do não aceite da ME ou EPP, adjudicadanos termos dos benefíciosconcedidos pela LC
123/2006,não aceitar a contratação na forma prevista,o objeto licitado será adjudicadoem favorda Licitante
que ofertoua proposta originalmentevencedorado certame.

7.4 - Quandoa Licitante adjudicadafor convocadadentro do prazo de validadeda proposta e não acatar a
convocaçãopara assinar o Contrato Administrativo,será convocadaoutra licitante, observandoa ordem de
classificação, para assumir a avença,e assim sucessivamente,sem prejuízoda aplicação das sanções
cabíveispara as desistentes.

7.5 - Na hipótese da ME ou EPP adjudicadanão aceitar a contratação nos termos dos benefíciosconcedidos
e previstos, o objeto licitado será adjudicadoem favorda proposta originalmentevencedorado certame.

8 - DA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DO OBJETOCONTRATADO

8.1 - A prestação de serviços com fornecimentode materiais/produtosdo objeto desta licitação deveráser
efetivamenteexecutado, mediante apresentaçãoda Ordem de Serviço- OS, emitida pelo Departamentode
Compras e Licitações ou por outro Departamentoou Setor formalmentedesignadopara esta função/atividade;

8.1.1 - Nenhumserviçopoderáser prestado ou material/produtofornecidosem a apresentaçãoda Ordem de
Serviço- OS, pois a Administração NÃO SE RESPONSABILIZARÁPOR SERVIÇO NÃO AUTORIZADO.

8.2 - A Licitante vencedorado certame deveráprestar os serviços do objeto licitado, por item, por lote ou de
forma global, conformeo caso, nas exatas condições especificadas na proposta apresentadae com as
exigências constantes nos Anexos I e II deste Edital.

8.3 - A PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG se reservano direito de recusar no todo ou em parte,
conformeo caso, item ou itens do objeto licitado que não atender(em)as especificações requisitadas, ou
ainda que for(em)considerado(s)inadequado(s)para satisfazer o Contrato Administrativofirmado;

8.4 - A PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG não aceitará prestação de serviços com fornecimentode
materiais do objeto licitado, de itens e/ou lotes ou de forma global, sem apresentaçãoda respectivaOS -
Ordem de Serviço,bem como desconformea esta;
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8.5 - Quandohouverrecusa dos serviços prestados e/ou de material/produtofornecido,a Licitante deverá
corrigir, repararou substituir o(s) serviços e/ou produto(s)fornecido(s)em desconformidade,sem que lhe caiba
qualquerajuste e/ou indenização.

8.6 - Todas as condições, especificações, obrigaçõesda execução contratual, prazo de vigênciae outras
complementaresestão dispostas no Anexo VII - Minuta Contratual, bem como Anexos I e II deste Edital.

9 - DA ALTERAÇÃO,TRANSFRÊNCIA,GARANTIAE FISCALIZAÇÃO

9.1 - A PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG poderá, se necessário, acrescer ou diminuir
quantitativamenteo objeto da presente licitação ou outras condições de execução, de forma unilateral,
respeitadoao disposto nos arts. 57, 58 e 65 da legislação que rege esta licitação, no que couber;

9.2 - A Licitante não poderáceder, transferirou subcontratar o objeto desta licitação, sob pena de aplicação
de sanção, inclusive rescisão contratual, salvo se de interesse da PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG.

9.3 - Será de responsabilidadeda Licitante, durantea execução do objeto licitado, a garantiapela
procedência,condições, qualidade,e outros atributos inerentes aos serviços prestados e materiais/produtos
fornecidos,bem como pelas normas especificadas pelos órgãos de controle, bem ainda de outras condições
complementares,conformeconsignadas nos Anexos I e II deste Edital.

9.4 - A licitante adjudicadase responsabilizarápelos encargos sociais, previdenciário,trabalhista e tributário
de qualquerespécie, que incidam ou venhamincidir sobre o objeto da presente licitação, bem como por
qualquerdano direto ou indireto causado à Administração licitadora, seja a seus servidoresou a terceiros;

9.5 - A Licitante adjudicadaobriga-sea aceitar a Ordem de Serviço- OS ou assinar o contrato respectivono
prazo de 5 (cinco) dias úteis ou em outro estipulado no Anexo II deste Edital, a contar da convocaçãoou da
publicação do resultado do julgamentodeste processo;

9.6 - A licitante adjudicadaterá que manter, durante toda a vigênciado contrato as obrigaçõespor ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçãoexigidas na licitação, devendocomunicar,
imediatamente, qualqueralteração que possa comprometera sua execução.

9.7 - A PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG designaráum servidorpara fiscalizar a execução do Contrato
Administrativoa ser firmado.

10 - DO VALOR (preço) E DO PAGAMENTO

10.1 - O valormáximo que será pago nesta licitação está disposto nos Anexos I e II deste Edital.

10.2 - O preço deveser cotado e apresentado,unitário e globalmente,em algarismos, em moeda oficial do
país, com duas casas de centavosde real, já incluídos os tributos e encargos sociais, previdenciáriose
trabalhistas, fretes, seguros e todos os outros custos que incidam ou venhama incidir na execução do objeto,
devendoo valorglobal ser apresentadotambém por extenso;

10.2.1 - O preço deveser cotado e apresentadode forma separadapara o serviçoe para o fornecimentode
materiais/produtos;

10.3 - Havendodúvidasna descrição do preço, prevaleceráà descrição por extenso.

10.4 - O pagamentoserá efetuadomediante apresentaçãoda respectivaNota Fiscal/Fatura, junto a área
financeiradesta PrefeituraMunicipal, conformedisposto no Anexo II deste Edital, obrigatoriamentecom
apresentaçãode:

10.4.1 - certificado de RegularidadeFiscal do FGTS

10.4.2 - certidão negativade débito - CND do INSS

10.4.3 - certidão negativade débitos trabalhistas - CNDT

10.4.4 - outras exigências que constarem nos Anexos I e II deste Edital.
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10.5 - A Licitante adjudicadasomente estará apta ao recebimentodos direitos pela prestação dos serviços
com fornecimentode materiais/produtosdos itens do objeto, mediante notas fiscais que se fizerem
acompanhardas ordens de serviços - OS expedidas pelo Departamentode Compras e Licitações ou por outro
Setor designadopara esta função.

11 - DA RESCISÃO,DAS PENALIDADESE DO RECONHECIMENTO

11.1 - A PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG poderárescindir o contrato de prestação de serviços com
fornecimentode materiais/produtosse ocorrerquaisquerdas hipóteses previstasna Lei que rege esta
licitação, em especial aquelas do art. 78, salvo de interesse e autorizadopela Licitadora;

11.2 - A Licitante adjudicadaque se recusar assinar o Contrato Administrativo,que se recusar a acatar a
Ordem de Serviço- OS, que ensejar o retardamentoda execução do objeto licitado, que não mantivera
proposta, que comportar-sede modo inadequadoou apresentarqualquerdeclaração falsa, estará sujeita à
aplicação da pena de impedimentode licitar e contratar com esta Administração Licitadora, pelo prazo de até
cinco anos, além de outras cominações legais.

11.3 - A recusa da Licitante adjudicadaem assinar a Contrato Administrativoou se comportar
inadequadamenteem prejuízoda Administração ou ainda retardara execução do objeto licitado está sujeita a
multa de no percentualde 5% (cinco por cento) do valorda contratação, além de outras cominações legais.

11.4 - A inexecução, total ou parcial, das obrigaçõesassumidas pela adjudicada,caracterizará a sua
inadimplência,e sujeitando-seàs penalidadesconstantes na Minuta Contratual - Anexo VII, tais como:
advertência,multa e suspensão de contratar com a Administração Municipal Licitadora;

11.4.1 - A penalidadede advertênciaprevistaneste item será aplicada pela Administração, de ofício ou
mediante proposta do responsávelpelo acompanhamentoda execução do objeto.

11.5 - A Licitante, por sua simples participação no certame, declara reconheceros direitos da Administração
Licitadora em caso de rescisão administrativadas obrigaçõesna execução do objeto licitado.

11.6 - As demais condições e o alcance da aplicação das penalidadesaqui previstas, garantindosempre o
direito do contraditórioe à ampla defesa, estão dispostas na Minuta Contratual - Anexo VII deste Edital.

12 - DA IMPUGNAÇÃODO ATO CONVOCATÓRIO

12.1 - Qualquercidadão poderásolicitar esclarecimentos, providênciasou impugnaros termos do presente
Edital por irregularidade,protocolizandoo pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a realização da
Sessão do Pregão, no endereçoconstante no Anexo II deste Edital, cabendoa CPL decidir sobre a petição
no prazo em até três dias úteis.

12.2 - Decairá do direito de impugnaros termos do presente Edital a Licitante que não apontaras falhas ou
irregularidadessupostamente existentes no Edital até o segundodia útil que antecederà data de realização
da Sessão Pública. A partir de então, qualquerintento será totalmente intempestivoe não será hábil a
suspendero curso do certame.

12.3 - A impugnaçãofeita tempestivamentepela Licitante não a impedirá a participação da impetrante no
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

12.3.1 - Acolhida a petição contra o Ato Convocatório,quandofor o caso, será designadanovadata para a
realização da Sessão Pública do certame.

13 - DOS RECURSOSADMINISTRATIVOSE DAS CONTRARRAZÕES

13.1 - Além dos direitos asseguradosnesta Licitação, caberãoos recursos sobre as decisões pertinentes, na
forma legal e previstospela Lei Federaln.º 8.666/93 e suas alterações, com prazos contados da intimação do
ato ou da lavraturada Ata, para os casos de:

13.1.1 - Habilitação ou Inabilitação;

13.1.2 - Julgamentodas Propostas;

13.1.3 - Homologação,Anulação ou Revogaçãoda Licitação.
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13.2 - O recurso será dirigido à AutoridadeSuperior, por intermédiodo agente que praticou o ato recorrido,no
prazo legal, o qual poderáreconsiderarsua decisão e se não o fizer, deveráfazê-lo subir, com as devidas
informações.Nesse caso, a decisão deveráser proferidano prazo legal.

13.3 - As razões de recurso, e das contrarrazões,conformeo caso, deverãoser protocolizadas no prazo legal,
no Departamentode Compras e Licitações, nos dias úteis e no horárionormal de expediente, que serão
imediatamenteencaminhadasa Assessoria Jurídica.

13.3.1 - A ausência da protocolização de recurso ou de contrarrazões,no prazo legal, configurarápreclusão
deste direito.

13.4 - O acolhimento do recurso importarána invalidaçãoapenas dos atos insuscetíveisde aproveitamento.

13.5 - Decidido, quandofor o caso, os recursos por venturainterpostos, a CPL declararáa vencedorada
licitação, ou vencedoraspor item ou por lote, conformeo caso, e encaminharáos autos do processo à
AutoridadeSuperiorpara deliberarsobre a homologaçãodo certame.

13.6 - Das decisões de aplicação de penalidadecaberão recursos que deverãoser protocolizados no
Departamentode Compras e Licitações, no prazo legal ou aqueles dispostos nas notificações.

13.7 - A Administração não se responsabilizapara conhecer os recursos enviadospelo correio, telefax, correio
eletrônico ou qualqueroutro meio de comunicação, se, dentro do prazo previstoem Lei, a peça inicial original
não tiversido protocolizadano Departamentode Compras e Licitações.

13.8- Todas as decisões proferidasmediante conhecimento de recursos e contrarrazões,serão publicadas no
site da PrefeituraMunicipal, endereçoeletrônico constante no Anexo II deste Edital.

14 - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

14.1 - As despesas com a prestação de serviços com fornecimentode materiais/produtosdo objeto licitado
correrãoà conta dos recursos provenientesda(s) seguinte(s) dotação(ões)orçamentária(s):
2.9.0.13.392.009.1.0033.4.4.90.522.3.0.12.361.003.2.0009.3.1.90.11

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - A PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG poderárevogara presente licitação, por interesse público
ou anulá-lapor ilegalidade,de ofício ou por provocaçãosempre em despacho fundamentado,sem que caiba as
licitantes quaisquer indenizações ou reclamações;

15.2 - Findo o prazo de recebimentodos envelopescontendo a documentaçãode habilitação e das propostas,
data e horárioestabelecidos no preâmbulodeste Edital, não será permitida em hipótese alguma, a
participação de licitante que comparecerapós o prazo, como também a retificação da documentaçãode
habilitação e/ou das propostas;

15.2.1 - A CPL não se responsabilizarápor envelopesenviadospelos Correiosou protocolizados em outros
Setores administrativose que não se encontrem diretamenteà disposição da CPL no momento da aberturada
Sessão Pública, de modo a serem rubricadospelos presentes.

15.3 - Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providênciasou impugnaro presente Edital, o
interessado que não se manifestaraté o segundodia útil que antecedera sessão de entregados envelopes
contendo a documentaçãoe proposta;

15.4 - Os autos do presente processo licitatório somente terão vistas franqueadasas Licitantes a partir da
intimação das decisões recorríveis;

15.5 - Nenhumadespesa poderáser debitadaà Administração licitadora, seja com tributos, encargos sociais,
transporte ou qualqueroutra que não tenha sido incluída no preço da proposta;

15.6 - Somente terão direito de usar da palavraduranteas sessões públicas, de rubricardocumentos contidos
nos envelopesda "Documentaçãode Habilitação" e da "Proposta", de fazer reclamações, assinar as atas e
interpor recursos, os representantesdas licitantes devidamentecredenciados, além dos membros da CPL;

Página 10 de 37



PREFEITURA MUNICIPALDE DOM VIÇOSO - MG
18.188.268/0001-64

15.7 - A CPL poderá,em qualquerfase da licitação, promoverdiligências objetivandoesclarecer ou
complementaras informaçõesque possam instruir e elucidar questões pendentesdo processo, sendo vedado
juntar outros documentos não apresentadosno momento oportuno;

15.8 - A licitante poderáparticipar da presente licitação, orçando todos os itens ou aquele que lhe convier,
salvo disposição em contrário previstanos Anexos I e II deste Edital;

15.9 - Desde que esteja especificamentesolicitado nos Anexos I e II deste Edital, a Licitante se obriga à
apresentaçãode amostras, catálogos, manuais, prospectos, folhetos, croquis, etc, e demonstrarátodos os
materiais referentesao objeto da licitação, sem nenhumônus para a Administração licitadora, sob a pena de
ter sua proposta desclassificada;

15.10 - As empresas licitantes são responsáveis,administrativa,civil e criminalmente pela fidelidadedas
informaçõese documentos apresentados;

15.11 - A simples participação, viabilizadapela apresentaçãode documentaçãoe proposta, caracterizará a
aceitação e o pleno conhecimento, pela licitante, das condições expressas neste Edital e seus Anexos,
prevalecendosempre, em caso de divergências,o disposto no Edital;

15.12 - O presente Edital foi previamenteanalisado pela Assessoria Jurídicadesta PrefeituraMunicipal,
constante de pareceranexado ao processo;

15.13 - Os casos omissos e dúvidascom relação a presente licitação, como também deste Edital, serão
resolvidospelos membros da CPL, bem como informaçõescomplementarespoderãoser obtidas nos dias
úteis, em horáriocomercial, no Setor de Compras e Licitações desta PrefeituraMunicipal.

15.14 - O foro competente para dirimir quaisquerdúvidasdecorrentesdesta licitação é o da Comarca de
<COMARCA>.

15.15 - Integramo presente, os anexos abaixo:

15.15.1 - Anexo I - Descrição do objeto licitado - Termode Referência
15.15.2 - Anexo II - Relação da Documentaçãoe outras condições para a Execução
15.15.3 - Anexo III - Modelo de Declaraçãode Enquadramentode Direitos da ME e EPP
15.15.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração- requisitos para habilitação
15.15.5 - Anexo V - Modelo de Declarações legais
15.15.6 - Anexo VI - Modelo da Proposta de Preços (Comercial)
15.15.7 - Anexo VII - Minuta do Contrato Administrativo

DOM VIÇOSO, 16 de março de 2017

Sebastião Marcio Marques

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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Processo: 0018/2017    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 3

Anexo I do Edital de Convite          

Descreve e regulamenta as solicitações

Memorial descritivo:
TERMODE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1 Aquisição de coleção de livros para EnsinoFundamental e Infanto-Juvenil para atender o Setor de
Educação e a Biblioteca Municipal.

2 - DO OBJETO

2.1 - DAS ESPECIFICAÇÕESMÍNIMAS

2.1.1 - Os livros a serem adquiridossão os constantes da relação inserida na tabela deste Anexo I, em espécie,
dimensões, tipos e quantitativos,em atendimentoa solicitação da DiretoriaMunicipal de Educação e Biblioteca Municipal

2.2 - DA LISTAGEM DOS TÍTULOS DOS LIVROS

ITEM 01 - COLEÇÃOPARA ENSINO FUNDAMENTALPARA A BIBLIOTECAMUNICIPAL WENCESLAUBRAZ.

QUANTIDADE/UNIDADE/TÍTULO/VOLUME/EDITORA
02/LIVRO/CONTOSCLASSICOSEM HQ - A PEQUENA SEREIA - HQ/01/ /AGAQUE
02/LIVRO/CONTOSCLASSICOSEM HQ - ALADIN- HQ/01/ /AGAQUE
02/LIVRO/CONTOSCLASSICOSEM HQ - O MÁGICO DE OZ - HQ/01/ /AGAQUE
02/LIVRO/CONTOSCLASSICOSEM HQ - PETER PAN - HQ/01/ /AGAQUE
02/COLEÇÃO/INSETOSDO BEM/06/ /AGAQUE
02/LIVRO/HISTÓRIADA TIGELAACHADA - TATIANABELINKY/01/ /AMARILYS
02/LIVRO/OGRANDE CÃO-CURSO- TATIANABELINKY/01/ /AMARILYS
02/COLEÇÃO/SÉRIEO PEIXINHODO ARCO-ÍRIS/06//AMARILYS
02/LIVRO/SONHODE UMA NOITEDE VERÃO EM CORDEL/01//AMARILYS
02/COLEÇÃO/ATURMADO CONHECIMENTO/08//ARTELER
02/LIVRO/ANOITECENA FAZENDA/01/ /ARTELER
02/COLEÇÃO/ASINCRÍVEISHISTÓRIASDE FOXY/04/ /ARTELER
02/LIVRO/LÉIA,A CENTOPÉIA/01//ARTELER
02/LIVRO/LELÉDA CUCA/01/ /ARTELER
02/LIVRO/MAMÃECADÊ VOCÊ?/01/ /ARTELER
02/LIVRO/OGIGANTEBARULHENTO/01//ARTELER
02/LIVRO/SOFIA,A COBRA/01/ /ARTELER
02/LIVRO/TODOSA BORDO DO AVIÃO DA BICHARADA/01//ARTELER
02/LIVRO/TODOSA BORDO DO ONIBUS ESCOLAR/01/ /ARTELER
02/LIVRO/TODOSA BORDO DO TREM DOS BICHOS/01/ /ARTELER
02/LIVRO/UMAFESTA SURPRESA/01/ /ARTELER
02/COLEÇÃO/AVENTURANA FAZENDADOS BICHOS/04/ /ARTELER
02/LIVRO/ACASA SONOLENTA/01//ÁTICA
02/LIVRO/DANIELNO MUNDODO SILÊNCIO/01//ÁTICA
02/LIVRO/MENINABONITADO LAÇO DE FITA/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/OMISTÉRIODA LUA/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/SSSSSSS UM BARULHODA MATA/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/UUUUUUUUM BARULHOESTRANHO/01//ÁTICA
02/LIVRO/AS AVENTURASDE TOM SAWYER/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/MANOBRARADICAL/01//ÁTICA
02/LIVRO/OMÉDICOE O MONSTRO/01//ÁTICA
02/LIVRO/AARARINHADO BICO TORTO/01//ÁTICA
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02/LIVRO/AHORA DA DECISÃO - SÉRIE VAGA-LUMEJÚNIOR/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/ABRINDOCAMINHO/01//ÁTICA
02/LIVRO/OINVENCÍVELANTONIOE SEU CAVALINHODE PAU/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/VAGALUME JÚNIOR- ANA PIJAMA NO PAIS DO PENSAMENTO/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/VAGA-LUMEJÚNIOR- A ILHA PERDIDA/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/SE EU FOSSE AQUILO/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/TAPETEMÁGICO/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/OCACHORRINHOSAMBA NA FAZENDA/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/UMHOMEM NO SÓTÃO/01/ /ÁTICA
02/LIVRO/OPASSEIO DOS PEIXEIS/01//BICHO ESPERTO
02/LIVRO/OREIZINHOE O DRAGÃO/01/ /CARAMELO
02/LIVRO/OQUE CABE NO MEU MUNDO/10/ /CEDIC
02/LIVRO/OURSO COM MÚSICA NA BARRIGA/01/ /CIA DAS LETRINHAS
02/LIVRO/SETEHISTÓRIASPARA SACUDIRO ESQUELETO/01//CIA DAS LETRINHAS
02/COLEÇÃO/CONTOSE LENDAS AFRICANAS/10/10/CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/OCURIOSOMUNDODAS PALAVRAS/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/BINO,O URSO MAL CHEIROSO/01//CIRANDACULTURAL
02/COLEÇÃO/CIRANDADA SUSTENTABILIDADE/10/01/CIRANDACULTURAL
02/COLEÇÃO/COLEÇÃOPALAVRAS MÁGICAS/05/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/DEIXADOPARA TRÁS/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/EUADORO MINHA MANTA/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/FOREVERFRIENDS- MAMÃE E EU/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/QUEMESTÁ AÍ, URSO JAIR?/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/SEJAMEU AMIGO, CÃO SANSÃO/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/SPLISH,SPLASH, PATOS AGITADOS/01//CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/VOCÊÉ UMA GRACINHA,MINHA COELHINHA!/01//CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/AARANHA AVENTUREIRA/01//CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/AGRANDE SURPRESA DOPEQUENOTIGRE/01//CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/AVERDADEIRAHISTÓRIADE CINDERELAE SUAS IRMÃS FEIAS/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/AÍVEM O CROCODILO/01//CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/AS CORES MALUCAS DO CAMALEÃO/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/BELAVAI AO DENTISTA/01//CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/DINOMUDA-SE DE CASA/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/ÉMEU/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/EUE MEU PAPAI/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/OGRANDE SUÉTER DO URSINHO/01//CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/OSAPINHO INDECIDO/01//CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/OURSO-POLARAPRENDE A NADAR/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/PATINHO,VOCÊ GRASNA DEMAIS/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/UMDIA ESPECIAL/01/ /CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/UMANOITEDE INVERNO/01//CIRANDACULTURAL
02/LIVRO/CARINHASDIVERTIDASARIEL/01/ /DCL
02/LIVRO/DEOLHO NA AMAZÔNIA/01//DCL
02/LIVRO/CADACASA CASA COM CADA UM/01/ /EDITORADO BRASIL
02/LIVRO/LITTLERED RIDINGCHAPEUZINHOVERMELHO/01/ /EDITORADO BRASIL
02/LIVRO/SEUREI BOCA DE FORNO/01/ /EDITORADO BRASIL
02/LIVRO/THETHREELITTLEPIGS OS TRES PORQUINHOS/01//EDITORADO BRASIL
02/LIVRO/ENQUANTOVOCÊ NÃO CHEGA/01/ /EDITORADO BRASIL
02/LIVRO/MOIARA,FILHA DA TERRA/01/ /EDITORADO BRASIL
02/LIVRO/MARINHEIRORASGADO/01/ /FORMATO
02/LIVRO/CADAMACACO NO SEU GALHO/01/ /FORMATO
02/LIVRO/GALOGALO NÃO ME CALO/01/ /FORMATO
02/LIVRO/BEIJOSMÁGICOS/01/ /FTD
02/LIVRO/DONABARATINHA/01//FTD
02/LIVRO/FESTANO CÉU/01/ /FTD
02/LIVRO/ODOMADORDE MONSTROS/01//FTD
02/LIVRO/OVEADO E A ONÇA/01/ /FTD
02/LIVRO/PALAVRAS,PALAVRINHASE PALAVRÕES/01/ /FTD
02/LIVRO/QUEMVAI SALVAR A VIDA? - RUTH ROCHA/01/ /FTD
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02/LIVRO/QUERBRINCARDE PIQUE-ESCONDE?/01//FTD
02/COLEÇÃO/SÉRIEA TURMADA NOSSA RUA - RUTH ROCHA /07/ /FTD
02/LIVRO/SÓUM MINUTINHO/01//FTD
02/LIVRO/COMOEU VEJO AS COISAS/01/ /GAIA
02/LIVRO/MONSTROAMOR/01/ /GIRASSOL
02/LIVRO/MUNDOROSA/01/ /GIRASSOL
02/LIVRO/OPEQUENO PRINCIPEBROCHURA/01//GIRASSOL
02/LIVRO/AFAMÍLIA DA FLORA - ADOÇÃO/01/ /GIRASSOL
02/LIVRO/BETO,O ET/01/ /GIRASSOL
02/LIVRO/OCLUBE DO ARCO-ÍRIS- DISCRIMINAÇÃO/01//GIRASSOL
02/LIVRO/PERTINHODE VOCÊ - DIVÓRCIO/01//GIRASSOL
02/LIVRO/PRASEMPRE NO MEU CORAÇÃO- LUTO/01//GIRASSOL
02/LIVRO/COMIDADE PEIXE/01/ /GIRASSOL
02/LIVRO/ABRUXINHAATRAPALHADA/01//GLOBAL
02/LIVRO/ABRUXINHAE O GODOFREDO/01//GLOBAL
02/LIVRO/BRUXINHAE FREDERICO/01//GLOBAL
02/LIVRO/DOUTORDE SOTO, O RATO DENTISTA/01//GLOBAL
02/LIVRO/GENTE,BICHO, PLANTA: O MUNDOME ENCANTA/01//GLOBAL
02/LIVRO/LUAS/01//GLOBAL
02/LIVRO/NÃOERA UMA VEZ.../01/ /GLOBAL
02/LIVRO/OOSSO/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/OPLANETA DISTANTE/01//GLOBAL
02/LIVRO/OSPROBLEMAS DA FAMÍLIA GORGONZOLA/01//GLOBAL
02/LIVRO/OUISTO OU AQUILO/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/QUEMTEM MEDO DE RIDÍCULO?- RUTH ROCHA/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/TRAQUINAGENSE ESTRIPULIAS/01//GLOBAL
02/LIVRO/VERLENDAS/01//GLOBAL
02/LIVRO/AMULHERDO PAPAI NOEL/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/CAVALINHODE VENTO/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/SAPATOFURADO/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/OMENINOAZUL/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/OSTRÊS LADRÕES/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/QUANDOPASSAM AS NUVENS/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/SÓMEU/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/TREMDE FERRO/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/SABEM POR QUÊ?/01/ /GLOBAL
02/LIVRO/SIMÃOE BARTOLOMEU- O FUTUROÉ AGORA/01/ /GLOBO
02/LIVRO/SIMÃOE BARTOLOMEU- O MAR PEDE SOCORRO/01//GLOBO
02/LIVRO/SIMÃOE BARTOLOMEU- SER OU NÃO SER/01/ /GLOBO
02/LIVRO/SIMÃOE BARTOLOMEU- SURGE UM NOVO AMIGO/01/ /GLOBO
02/LIVRO/ATURMADO BIXUXUJO/01//GLOBO
02/LIVRO/SIMÃOE BARTOLEU- MOMENTODE CRIAÇÃO/01/ /GLOBO
02/LIVRO/MALUQUINHOPELO MUNDO/01/ /GLOBO
02/LIVRO/TRÊSVEZES MALUQUINHO/01//GLOBO
02/LIVRO/PERCIVAL,A LAGARTASEM GRAÇA/01/ /MANDALA
02/COLEÇÃO/AESSÊNCIA DAS VIRTUDES/06//MANDALA
02/COLEÇÃO/ASINCRÍVEISFÁBULAS DE ESOPO/06/ /MANDALA
02/COLEÇÃO/PARALER NA HORA DE DORMIR/04//MANDALA
02/COLEÇÃO/SÉRIEPEQUENOS AVENTUREIROS/04//MANDALA
02/COLEÇÃO/SÉRIEQUANDOEU FICO BRAVO/05/ /MELBOOKS
02/COLEÇÃO/SÉRIEOS CINCOSENTIDOS- RUTH ROCHA/05/ /MELBOOKS
02/LIVRO/AS AVENTURASDO BONEQUINHODO BANHEIRO/01//MELHORAMENTOS
02/COLEÇÃO/COLEÇÃOJUCA BRASILEIRO- PATRÍCIA E. SECCO/05/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/DISNEYFÁBULAS /01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/FLICTS/01//MELHORAMENTOS
02/LIVRO/OMAIOR ANÃO DO MUNDO/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/OMENINODA LUA/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/OMENINOMAIS BONITODO MUNDO/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/OMENINOMALUQUINHO/01//MELHORAMENTOS
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02/LIVRO/OMENINOMARRON/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/OPEQUENO PLANETA PERDIDO/01//MELHORAMENTOS
02/LIVRO/OPLANETA LILÁS/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/OUTROCOMO EU SÓ DAQUIA MIL ANOS/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/PAPODE SAPATO/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/PONTODE VISTA/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/SENHORTEXUGOE DONA RAPOSA - O ENCONTRO/01//MELHORAMENTOS
02/LIVRO/SENHORTEXUGOE DONA RAPOSA 2 - A CONFUSÃO/01//MELHORAMENTOS
02/LIVRO/UMCANTINHOSÓ PRA MIM/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/UMDIA PARA NÃO ESQUECER/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/UMAHISTÓRIASEM 1 SENTIDO/01//MELHORAMENTOS
02/LIVRO/UMAPROFESSORA MUITOMALUQUINHA/01//MELHORAMENTOS
02/LIVRO/VOVÓDELÍCIA/01//MELHORAMENTOS
02/LIVRO/AFANTÁSTICAFÁBRICA DE VIDRO/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/FÁBULASDE AMIZADE/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/FÁBULASDE HONESTIDADE/01//MELHORAMENTOS
02/LIVRO/MENINADAS ESTRELAS/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/OMALUQUINHOGALÃ/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/BICHINHODA MAÇÃ - MAÇÃ DO AMOR/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/BICHINHODA MAÇÃ - O CARA/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/OJOELHOJUVENAL/01/ /MELHORAMENTOS
02/LIVRO/PELEGRINOE PETRÔNIO/01//MELHORAMENTOS
02/LIVRO/AMARÍLIS- EVA FURNARI/01/ /MODERNA
02/LIVRO/OVELHO DO MAR/01/ /MODERNA
02/LIVRO/PANDOLFOBEREBA/01/ /MODERNA
02/LIVRO/QUANDOEU CRESCER.../01/ /MODERNA
02/LIVRO/UM,DOIS, TRÊS, AGORA É SUA VEZ - ANA MARIA MACHADO/01/ /MODERNA
02/LIVRO/AVELHINHAMALUQUETE/01//MODERNA
02/LIVRO/ENTREECOS E OUTROSTRECOS/01//MODERNA
02/LIVRO/FELPOFILVA/01/ /MODERNA
02/LIVRO/AJARARACA, A PERERECA E A TIRIRICA/01//NOVA FRONTEIRA
02/LIVRO/LOBODE ESTIMAÇÃO- HELOISAPRIETO/01/ /PROJETO
02/LIVRO/APRINCESADESEJOSA/01/ /PROJETO
02/LIVRO/DEZCASAS E UMPOSTE QUE PEDRO FEZ/01/ /PROJETO
02/LIVRO/TOM/01//PROJETO
02/LIVRO/OMENINOQUE QUASE MORREUAFOGADO NO LIXO- RUTH ROCHA/01/ /QUINTETOEDITORIAL
02/LIVRO/COLECAOSAMOT/08/ /RIDEEL
02/LIVRO/OOVO OU A GALINHA?/01//RIDEEL
02/LIVRO/QUEMBRINCACOM FOGO.../01/ /RIDEEL
02/LIVRO/CANHOTOS- TATIANABELINKY/01/ /RIDEEL
02/LIVRO/MUDANÇASNO GALINHEIRO,MUDAM AS COISAS POR INTEIRO/01//ROVELLE
02/LIVRO/GATOPRA CÁ, RATO PRA LÁ/01/ /ROVELLE
02/LIVRO/AGUERRA DOS BOTÕES - HQ/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/APRIMEIRACARTA/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/AZULE LINDOPLANETA TERRA/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/DECARTAEM CARTA/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/OUTRAVEZ (CAPADURA)/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/UMAMOR DE BOTÃO/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/PÊSSEGO,PERA, AMEIXANO POMAR/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/AVELHA MISTERIOSA/01//SALAMANDRA
02/LIVRO/EUGÊNIO,OGÊNIO/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/MANIADE EXPLICAÇÃO/01//SALAMANDRA
02/LIVRO/OCORAÇÃOE A GARRAFA /01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/PEQUENORATO - GRANDE LIVRO DOS MEDOS/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/QUEMTEM MEDO DE QUÊ?/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/SAPOVIRA REI VIRA SAPO - RUTH ROCHA/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/VIVIANARAINHADO PIJAMA/01/ /SALAMANDRA
02/LIVRO/FÁBULASDE ESOPO/01/ /SCIPIONE
02/LIVRO/MEUPRIMEIROAMOR - JÚLIO EMÍLIO BRAZ/01/ /SCIPIONE

Página 15 de 37



PREFEITURA MUNICIPALDE DOM VIÇOSO - MG
18.188.268/0001-64

02/LIVRO/ODRAGÃO COMILÃO- ROSANARIOS/01/ /SCIPIONE
02/LIVRO/TIMÓTEO,O TATUPOETA/01/ /SCIPIONE
02/LIVRO/AMÁQUINAFANTABULÁSTICA/01//SCIPIONE
02/LIVRO/GRÁVIDAAOS 14 ANOS?/01/ /SCIPIONE
02/LIVRO/PROCURA-SEUM PLANETA SUSTENTÁVEL/01//SCIPIONE
02/LIVRO/QUEMTEM MEDO DE ESCURO?/01//SCIPIONE
02/LIVRO/UMGAROTOCONSUMISTANA ROÇA/01/ /SCIPIONE
02/LIVRO/CONTOSCLASSICOS- A BELA ADORMECIDA(QUADRINHOS)/01/ /SONAR
02/LIVRO/CONTOSCLÁSSICOS- A BELA E A FERA (QUADRINHOS)/01/ /SONAR
02/LIVRO/CONTOSCLÁSSICOS- BRANCA DE NEVE (QUADRINHOS)/01/ /SONAR
02/LIVRO/CONTOSCLÁSSICOS- CHAPEUZINHOVERMELHO (QUADRINHOS)/01/ /SONAR
02/LIVRO/CONTOSCLASSICOS- CINDERELA(QUADRINHOS)/01/ /SONAR
02/LIVRO/CONTOSCLÁSSICOS- JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO (QUADRINHOS)/01/ /SONAR
02/LIVRO/CONTOSCLÁSSICOS- O GATO DE BOTAS (QUADRINHOS)/01/ /SONAR
02/LIVRO/CONTOSCLÁSSICOS- OS TRÊS PORQUINHOSE O LOBO MAU (QUADRINHOS)/01/ /SONAR
02/LIVRO/CONTOSCLÁSSICOS- PINÓQUIO(QUADRINHOS)/01/ /SONAR
02/LIVRO/CONTOSCLÁSSICOS- RAPUNZEL(QUADRINHOS)/01/ /SONAR
02/COLEÇÃO/DINOLIVROS/04/ /SONAR
02/LIVRO/HISTÓRIASDE TRÂNSITOEM QUADRINHOS/01//SONAR
02/LIVRO/SÁTIRASEM QUADRINHOS- A FERA QUE NÃO TINHABELA (QUADRINHOS)/01//SONAR
02/LIVRO/SÁTIRASEM QUADRINHOS- A MENINA PINÓQUIO(QUADRINHOS)/01//SONAR
02/LIVRO/SÁTIRASEM QUADRINHOS- A PROPOSTA MALUCA DO PRÍNCIPESAPO (QUADRINHOS)/01//SONAR
02/LIVRO/SÁTIRASEM QUADRINHOS- AS TRAVESSURASDE UM OGRO DE TALENTO(QUADRINHOS)/01/
/SONAR
02/LIVRO/SÁTIRASEM QUADRINHOS- DESVENTURASDE UM PATINHOBONITO(QUADRINHOS)/01//SONAR
02/LIVRO/SÁTIRASEM QUADRINHOS- FADA MALVADA, BRUXAENCANTADA(QUADRINHOS)/01//SONAR
02/LIVRO/SÁTIRASEM QUADRINHOS- JOÃO E MARIA E AS ARMADILHASDA BRUXACOZINHEIRA
(QUADRINHOS)/01//SONAR
02/LIVRO/SÁTIRASEM QUADRINHOS- NINGUÉMTEM MEDO DO LOBO MAU (QUADRINHOS)/01//SONAR
02/LIVRO/SÁTIRASEM QUADRINHOS- O CHAPELEIROLOUCONO PAÍS SEM MARAVILHAS (QUADRINHOS)/01/
/SONAR
02/LIVRO/SÁTIRASEM QUADRINHOS- O GALO DE BOTAS (QUADRINHOS)/01//SONAR
02/COLEÇÃO/CRIANÇAEM TRÂNSITO/06//SONAR
02/LIVRO/CHEGADE DESCULPAS!/01//TODOLIVRO
02/LIVRO/EUPENSO, EU SOU!/01/ /TODOLIVRO
02/COLEÇÃO/FILHOTESDO MUNDO/04/ /TODOLIVRO
02/LIVRO/ESTAÇÕESDO ANO - ROBERTOBELLI/01/ /TODOLIVRO
02/LIVRO/HISTORINHASRIMADAS/01/ /TODOLIVRO
02/COLEÇÃO/RIMAPRA CÁ, RIMA PRA LÁ/10/ /TODOLIVRO
02/LIVRO/APESCARIA! - MARYFRANÇA/01/ /TRIBOS
02/LIVRO/AS SETE MARAVILHAS DO MUNDO/01/ /TRIBOS
02/LIVRO/BALAIODE GATO! - MARYFRANÇA/01/ /TRIBOS
02/LIVRO/CHARLIE,O MACACO/01/ /TRIBOS
02/LIVRO/CRIANÇASDE TODOO MUNDO/01/ /TRIBOS
02/LIVRO/FELIZANIVERSÁRIO! - MARYFRANÇA/01/ /TRIBOS
02/LIVRO/OSCISNES SELVAGENS/01/ /TRIBOS
02/LIVRO/PLOFT!/01//TRIBOS
02/LIVRO/QUEBRINCADEIRA! - MARYFRANÇA/01/ /TRIBOS
02/LIVRO/LIVROTERBO/01//TRIBOS
02/COLEÇÃO/QUEMTEM MEDO /04/ /TRIBOS
02/LIVRO/SEMPÉ NEM CABEÇA/01/ /TRIBOS
02/COLEÇÃO/SÉRIECORRECUTIA/09//TRIBOS
02/LIVRO/AFADA ENROLADA/01/ /VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/AÍVEM A LILICA!/01//VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/CHEIROSO/01//VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/DETRÁS PARA FRENTEE DE CABEÇA PARA BAIXO/01//VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/OLOBO E A OVELINHA/01//VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/OPINGUINZINHOAPRENDE A NADAR/01/ /VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/OVERÃO DA RAPOSINHA/01//VALE DAS LETRAS
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02/LIVRO/ATRÁSDE MIM!/01/ /VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/ENINGUÉMVIU O RATINHO/01//VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/JUNINHOE O CAVALO MÁGICO/01/ /VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/MILASURICATA/01//VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/OCOELHODE PELÚCIA/01/ /VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/OSSMURFS - O LIVRO FILME/01/ /VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/PANDAMÔNIO/01//VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/ACORUJINHASILENCIOSA/01//VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/FELINOSFEROZES (CARTONADO)/01/ /VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/OINVERNODOS ANIMAIZINHOS/01//VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/OSBRILHORENTOSE A FESTA NO CELEIRO/01//VALE DAS LETRAS
02/LIVRO/OSSELVAGENS PRIMATAS (CARTONADO)/01/ /VALE DAS LETRAS
02/COLEÇÃO/DIARIODE UM BANANA - BOXC/ 07/07/ /VERGARA & RIBAS
02/LIVRO/QUEHORAS SÃO SENHOR URSO?/01/ /VIZU
02/LIVRO/ACORAJOSATINATIGRESA/01//VIZU
02/LIVRO/FIONA,A FADA MALVADA/01/ /VIZU
02/LIVRO/OCOELHONA CARTOLA/01//VIZU
02/LIVRO/OURSINHOQUE PERDEU SUA PELÚCIA/01/ /VIZU
02/LIVRO/PODERDO POMBO/01/ /VIZU

ITEM 02 - COLEÇÃOINFANTOJUVENILPARA A EDUCAÇÃO

QUANTIDADE/UNIDADE/TÍTULO/VOLUME/EDITORA
01/LIVRO/BEN-HUR/01//ABRIL
01/LIVRO/FELIZANO VELHO/01/ /ALFAGUARA/OBJETIVA
01/LIVRO/LUCÍOLA/01//AMARILYS
01/LIVRO/MUITOBARULHOPOR NADA EM CORDEL/01//AMARILYS
01/LIVRO/O GUARANIEM CORDEL/01//AMARILYS
01/LIVRO/OREI MAGO/01/ /AMARILYS
01/LIVRO/REILEAR EM CORDEAL/01//AMARILYS
01/LIVRO/ROBINHOOD/01/ /AMARILYS
01/LIVRO/OSMAGOS/01/ /AMARILYS
01/LIVRO/A GRANDE VIRADA - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/A ILHA PERDIDA - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/A MAGIA DA ARVORE LUMINOSA - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/OMENINOQUE ADIVINHAVA- VAGA-LUMEJR./01/ /ÁTICA
01/LIVRO/CRESCER É UMA AVENTURA - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/ÉRAMOS SEIS - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/O ESCARAVELHO DO DIABO - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/MISSÃONO ORIENTE - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/MANOBRA RADICAL- VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/TRÁFICODE ANJOS - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/O CIDADÃOINVISÍVEL- HQ - IVAN JAF/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/OGRITODO HIP HOP - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/OSUPERTÊNIS- VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/UM IMIMIGOEM CADA ESQUINA - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/O SENHOR DAS ÁGUAS - VAGA-LUME/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/OCIDADÃODE PAPEL/01/ /ÁTICA
01/LIVRO/VOOEM PORTUGUÊS/01//CALLIS
01/LIVRO/TRILHANA MATA/01/ /CALLIS
01/LIVRO/ENIGMAEM BARCELONA/01/ /CALLIS
01/LIVRO/OSEGREDO DA CATACUMBA/01//CALLIS
01/LIVRO/PÉROLAO ANO DO DRAGÃO/01/ /CALLIS
01/LIVRO/ALENDA DO PREGUIÇOSOE OUTRASHISTÓRIAS/01//CORTEZ
01/LIVRO/CONTOSDE MISTÉRIOE ASSOMBROS/01/ /CORTEZ
01/LIVRO/HANSSTADEN UM AVENTUREIRONO NOVO MUNDO/01/ /CORTEZ
01/LIVRO/OS12 TRABALHOSDE HÉRCULES/01//CORTEZ
01/LIVRO/APIOR BANDA DO MUNDO/01/ /DCL
01/LIVRO/ALGUEM EM QUEM CONFIAR/01//DCL
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01/LIVRO/AS SURPRESAS DO CORPO/01/ /DCL
01/LIVRO/CAMINHANDOEM PAZ/01/ /DCL
01/LIVRO/DE CARA DE SUJA/01/ /DCL
01/LIVRO/SOSE O COMPUTADORDEIXAR/01//DCL
01/LIVRO/JANELA MÁGICA/01/ /DCL
01/LIVRO/O GRANDE CULPADO/01//DCL
01/LIVRO/OLHO POR OLHO/01/ /DCL
01/LIVRO/OLIMPÍADASNO BAIRRO/01/ /DCL
01/LIVRO/PRAIA VAZIA/01/ /DCL
01/LIVRO/QUANTOVALE A SUA VIDA/01/ /DCL
01/LIVRO/QUEM NÃO LÊ NÃO VÊ/01/ /DCL
01/LIVRO/TARZANMICHOCA/01//DCL
01/LIVRO/ASALA DOS PROFESSORES/01/ /EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/BRASÍLIA,UMA VIAGEM NO TEMPO/01/ /EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/ENCONTROSFOLCLÓRICOSDE BENITOFOLGAÇA/01/ /EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/JOGODURO/01/ /EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/LOUCOS POR HQ/01/ /EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/O CLUBE DOS LIVROS ESQUECIDOS/01//EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/OMENINODO PORTINARI/01//EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/OVALE DAS UTOPIAS/01//EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/ROMEUGUARANIE JULIETACAPULETO/01//EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/SENTIMENTOS:ACHADOS E PERDIDOS/01//EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/VENTO FORTE, DE SUL E NORTE/01//EDITORADO BRASIL
01/LIVRO/ACARTOMANTEEM QUADRINHOS - MACHADODE ASSIS/01/ /ESCALA EDUCACIONAL
01/LIVRO/ACAUSA SECRETA EM QUADRINHOS- MACHADODE ASSIS/01/ /ESCALA EDUCACIONAL
01/LIVRO/ANOVA CALIFÓRNIAEM QUADRINHOS- LIMA BARRETO/01/ /ESCALA EDUCACIONAL
01/LIVRO/O ALIENISTAEM QUADRINHOS- MACHADODE ASSIS/01/ /ESCALA EDUCACIONAL
01/LIVRO/O ENFERMEIROEM QUADRINHOS- MACHADODE ASSIS/01/ /ESCALA EDUCACIONAL
01/LIVRO/O HOMEM QUE SABIA JAVANÊS EM QUADRINHOS- LIMA BARRETO/01/ /ESCALA EDUCACIONAL
01/LIVRO/ANNAE O HOMEM DAS ANDORINHAS/01//FÁBRICA 231/ROCCO
01/LIVRO/ROBINSONCRUSOÉ/01/ /FAROL HQ
01/LIVRO/OCONSTRUTORDE NORWOOD/01//FAROL HQ
01/LIVRO/AFAIXAMALHADA/01/ /FAROL HQ
01/LIVRO/ACASA VAZIA/01/ /FAROL HQ
01/LIVRO/AQUEDA DA CASA USHER (QUADRINHOS)/01/ /FAROL HQ
01/LIVRO/ASSASSINATONA RUA MORGUE (QUADRINHOS)/01/ /FAROL HQ
01/LIVRO/VIAGEMAO CENTRODA TERRA (QUADRINHOS)/01/ /FAROL HQ
01/LIVRO/AFALSA PRINCESA/01/ /FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/AFILHA DE APANHADORDE DEMÔNIOS/01//FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/AGUERRA DE GÊNIOS/01/ /FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/ABUSEDWEREWOLF - GRUPO DE RESGATE AO LOBISOMEM/01/ /FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/CUREMEU CORAÇÃO/01//FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/ESQUADRÃODE GÊNIOS/01/ /FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/GATINHACONHECEO BEBÊ/01/ /FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/GATINHAJÁ PRO BANHO/01/ /FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/GATINHAX TIOMARIO - CONFUSÃOEM CASA/01/ /FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/GÊNIODO MAL/01/ /FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/LADRÃODE ALMAS/01/ /FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/SANGUEDE LOBO/01/ /FAROL LITERÁRIO
01/LIVRO/AÁRVORE DO BETO - RUTH ROCHA/01/ /FTD
01/LIVRO/ACINDERELADAS BONECAS - RUTH ROCHA/01/ /FTD
01/LIVRO/ADECISÃO DO CAMPEONATO- RUTH ROCHA/01/ /FTD
01/LIVRO/AMÁQUINAMALUCA - RUTH ROCHA/01/ /FTD
01/LIVRO/ARMANDINHOO JUIZ- RUTH ROCHA/01/ /FTD
01/LIVRO/COMO SE FOSSE DINHEIRO- RUTH ROCHA/01/ /FTD
01/LIVRO/NINGUÉMME ENTENDENESSA CASA! /01/ /FTD
01/LIVRO/O PEQUINIQUEDO CATAPIMBA - RUTH ROCHA/01/ /FTD
01/LIVRO/O POETA QUE FINGIA/01/ /FTD
01/LIVRO/PROFISSÃO:JOVEM/01/ /FTD
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01/COLEÇÃO/CLÁSSICOSDO BARDO/03/ /GIRASSOL
01/COLEÇÃO/CLÁSSICOSPARA SEMPRE/02/ /GIRASSOL
01/LIVRO/OIMAGINÁRIOCOTIDIANO/01//GLOBAL
01/LIVRO/AARANHA E OUTROSBICHOS/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/AFALA DO CÉU/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/AMULHERDO PAPAI NOEL/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/AS CORES DO CRIME /01/ /GLOBAL
01/LIVRO/AS PALAVRAS VOAM - MANUELBANDEIRA/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/COMOUMA CARTADE AMOR/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/CONFISSÕES DE UM VIRA LATAS - ORÍGENESLESSA/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/FAZDE CONTOS/01//GLOBAL
01/LIVRO/LABIRINTOSDE PEDRA /01/ /GLOBAL
01/LIVRO/MEMÓRIASDE UM FUSCA/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/OESTUDANTE/01//GLOBAL
01/LIVRO/MEU PROFESSOR, MEU HERÓI/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/MIGRAÇÃODOS CISNES/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/MISTÉRIODO POÇO DO ALEMÃO/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/O ALÇAPÃO/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/OCARDEAL E O REPÓRTER- HISTÓRIASQUE FAZEM HISTÓRIA/01//GLOBAL
01/LIVRO/O GÊNIO DO CRIME/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/AHISTÓRIADA SOPEIRA E DA CONCHA/01//GLOBAL
01/LIVRO/MELHORTEATRODE PLINIOMARCOS/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/ORAPTO DO GAROTODE OURO/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/CONTOCOM VOCÊ/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/UM CADÁVER OUVE RÁDIO- MARCOSREY/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/DOZEREIS E A MOÇA NO LABIRINTODO VENTO/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/GIROFLÊ,GIROFLÂ - CECÍLIAMEIRELES/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/CAMINHODA POESIA/01/ /GLOBAL
01/LIVRO/AHORA DA HISTÓRIA/01//GLOBO
01/LIVRO/DAPREGUIÇACOMO MÉTODODE TRABALHO- MÁRI OQUINTANA/01/ /GLOBO
01/LIVRO/EMBUSCA DE UMA ESTRELA/01/ /GLOBO
01/LIVRO/ESPELHO MÁGICO - MARIO QUINTANA/01/ /GLOBO
01/LIVRO/FILHODOURADO/01//GLOBO
01/LIVRO/FURIAVERMELHA/01/ /GLOBO
01/LIVRO/OFIO DA VIDA/01/ /GLOBO
01/LIVRO/OPLAYLISTDA MINHA VIDA/01/ /GLOBO
01/LIVRO/POPULAR/01//GLOBO
01/LIVRO/ETERNASESCAMAS /01/ /ID EDITORA/MODERNA
01/LIVRO/INSIDEGIRL - A COISA MAIS DOCE/01/ /ID EDITORA/MODERNA
01/LIVRO/INSIDEGIRL - NEM TUDOQUE RELUZE OURO/01/ /ID EDITORA/MODERNA
01/LIVRO/INSIDEGIRL - PROBLEMAS NO PARAISO/01/ /ID EDITORA/MODERNA
01/LIVRO/MERMAIDSEREIA - UMA REVIRAVOLTANO CONTOORIGINAL/01//ID EDITORA/MODERNA
01/LIVRO/NINGUÉMCOMO VOCÊ/01/ /ID EDITORA/MODERNA
01/LIVRO/AMANHECER/01//INTRÍNSECA
01/LIVRO/CREPÚSCULO/01//INTRÍNSECA
01/LIVRO/ECLIPSE/01//INTRÍNSECA
01/LIVRO/LUANOVA/01/ /INTRÍNSECA
01/LIVRO/COMOEU ERA ANTES DE VOCÊ/01/ /INTRÍNSECA
01/LIVRO/ACIDADEE AS SERRAS/01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/AUTOSE FARSAS/01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/COISAS QUE TODA GAROTADEVE SABER/01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/COISAS QUE TODOGAROTODEVE SABER/01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/ESPUMASFLUTUANTES/01//MELHORAMENTOS
01/LIVRO/ILÍADA/01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/INOCÊNCIA/01//MELHORAMENTOS
01/LIVRO/MÔNICA JOVEM - COISAS QUE AS GAROTASDEVEM SABER/01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/MÔNICA JOVEM - COISAS QUE OS GAROTOSDEVEM SABER/01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/OCORTIÇO/01//MELHORAMENTOS
01/LIVRO/OMÍNIMOE O ESCONDIDO- CRONICASDE MACHADODE ASSIS/01/ /MELHORAMENTOS
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01/LIVRO/ONAVIO NEGREIRO/01//MELHORAMENTOS
01/LIVRO/OPRIMO BASÍLIO /01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/ODISSEIA/01//MELHORAMENTOS
01/LIVRO/OSLUSÍADAS/01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/SENHORTEXUGOE DONA RAPOSA 2 A CONFUSAO/01//MELHORAMENTOS
01/LIVRO/SENHORTEXUGOE DONA RAPOSA O ENCONTRO/01//MELHORAMENTOS
01/LIVRO/SENHORA/01//MELHORAMENTOS
01/LIVRO/TEATROA VAPOR /01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/TIL/01//MELHORAMENTOS
01/LIVRO/UM DIA PARA NÃO ESQUECER - PATRÍCIA ENGELSECCO/01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/VIAGENSNA MINHA TERRA/01/ /MELHORAMENTOS
01/LIVRO/VOU-ME EMBORA DESTA TERRA, É MENTIRAEU NÃO VOU NÃO!/01/ /MODERNA
01/LIVRO/ADROGA DA OBEDIÊNCIA- SÉRIE OS KARAS- PEDROBANDEIRA/01/ /MODERNA
01/LIVRO/ESTRELAS TORTAS- WALCYRCARRASCO/01/ /MODERNA
01/LIVRO/IRMÃO NEGRO - WALCYRCARRASCO/01/ /MODERNA
01/LIVRO/O MENINONARIGUDO- WALCYRCARRASCO/01/ /MODERNA
01/LIVRO/O VELHO DO MAR - ANA MARIA MACHADO/01/ /MODERNA
01/LIVRO/OSKARAS - ANJO DA MORTE- PEDROBANDEIRA/01/ /MODERNA
01/LIVRO/OSKARAS - DROGA DE AMERICANA/01/ /MODERNA
01/LIVRO/PAPAGAIO COME MILHO, PERIQUITOLEVA A FAMA!/01/ /MODERNA
01/LIVRO/DIÁRIODE UM ADOLESCENTEAPAIXONADO/01//NOVAS PÁGINAS
01/LIVRO/CONSELHODE AMIGA/01/ /NOVO CONCEITO
01/LIVRO/DEZCOISAS QUE EU APRENDISOBRE O AMOR/01/ /NOVO CONCEITO
01/LIVRO/ESTAÉ UMA HISTÓRIADE AMOR/01/ /NOVO CONCEITO
01/LIVRO/INDOMÁVEL- NICK VUJICIC/01/ /NOVO CONCEITO
01/LIVRO/MARCELATAVARES SEM FILTRO/01//NOVO CONCEITO
01/LIVRO/SUPERAÇÃO- NICK VUJICIC/01/ /NOVO CONCEITO
01/LIVRO/ZACE MIA/01/ /NOVO CONCEITO
01/LIVRO/COMEDIASPARA LER NA ESCOLA/01/ /OBJETIVA
01/LIVRO/MAISCOMEDIAS PARA LER NA ESCOLA/01/ /OBJETIVA
01/LIVRO/CONHECENDOA CULTURAAFRICANA/01//PAE
01/LIVRO/CONHECENDOA CULTURAINDÍGENA/01//PAE
01/COLEÇÃO/MEIOAMBIENTE/05/01/PAE
01/LIVRO/FILHODE PEIXE/01/ /PROJETO
01/LIVRO/POESIA FORA DA ESTANTE/01//PROJETO
01/LIVRO/CODINOMEDUDA/01/ /PROJETO
01/LIVRO/LATADE TESOUROS/01//PROJETO
01/LIVRO/VIAGEMAO REDORDE FELIPE/01/ /PROJETO
01/LIVRO/BALAIO DE IDEIAS/01/ /PROJETO
01/LIVRO/O MENINONO ESPELHO/01/ /RECORD
01/COLEÇÃO/COLEÇÃOAUTORESEDGARD ALLAN POE/10/ /RIDEEL
01/COLEÇÃO/COLEÇÃOAUTORESJACK LONDON/08//RIDEEL
01/COLEÇÃO/COLEÇÃOAUTORESMARK TWAIN/09/ /RIDEEL
01/COLEÇÃO/COLEÇÃOAUTORESOSCAR WILDE/05/ /RIDEEL
01/LIVRO/DEZ HISTÓRIASPARA FORMAÇÃO DE JOVENS BRILHANTES/10//RIDEEL
01/COLEÇÃO/PERSONALIDADESBRASILEIRAS/08//RIDEEL
01/LIVRO/PÉ NA ESTRADA/01/ /RIDEEL
01/LIVRO/QUARTETOFALANTE - TATIANABELINKY/01/ /RIDEEL
01/LIVRO/AS VANTAGENSDE SER INVISÍVEL/01//ROCCO
01/LIVRO/CONVERGENTE- UMA ESCOLHA VAI TE DEIFINIR/01//ROCCO
01/LIVRO/CRÔNICASPARA JOVENS DE AMOR E AMIZADE/01/ /ROCCO
01/LIVRO/DIVERGENTE- UMA ESCOLHA PODE TE TRANSFORMAR/01//ROCCO
01/LIVRO/FALASÉRIO, AMIGA! - THALITA REBOUÇAS/01/ /ROCCO
01/LIVRO/FALA SÉRIO, AMOR! - THALITA REBOUÇAS/01/ /ROCCO
01/LIVRO/FALASÉRIO, FILHA! - THALITA REBOUÇAS/01/ /ROCCO
01/LIVRO/FALA SÉRIO, MÃE! - THALITA REBOUÇAS/01/ /ROCCO
01/LIVRO/FALASÉRIO, PAI! - THALITA REBOUÇAS/01/ /ROCCO
01/LIVRO/FALA SÉRIO, PROFESSOR!- THALITA REBOUÇAS/01/ /ROCCO
01/LIVRO/FELICIDADECLANDESTINA/01//ROCCO
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01/LIVRO/HARRYPOTTERE A CÂMARA SECRETA/01/ /ROCCO
01/LIVRO/HARRYPOTTERE A ORDEM DA FÊNIX/01//ROCCO
01/LIVRO/HARRYPOTTERE A PEDRA FILOSOFAL/01/ /ROCCO
01/LIVRO/HARRYPOTTERE AS RELÍQUIASDA MORTE/01/ /ROCCO
01/LIVRO/HARRYPOTTERE O CÁLICEDE FOGO /01/ /ROCCO
01/LIVRO/HARRYPOTTERE O ENIGMA DO PRÍNCIPE/01//ROCCO
01/LIVRO/HARRYPOTTERE O PRISONEIRODE AZKABAN/01/ /ROCCO
01/LIVRO/INSURGENTE- UMA ESCOLHA PODE TE DESTRUIR/01//ROCCO
01/LIVRO/JOGOSVORAZES 1/01/ /ROCCO
01/LIVRO/JOGOSVORAZES 2 - EM CHAMAS/01/ /ROCCO
01/LIVRO/JOGOSVORAZES 3 - A ESPERANÇA/01/ /ROCCO
01/LIVRO/OMENINODA LISTA DE SCHINDLER/01//ROCCO
01/LIVRO/QUATRO- UMA ESCOLHA VAI LIBERTÁ-LO/01//ROCCO
01/LIVRO/COLETÂNEAMACHADODE ASSIS NA INTEGRA/09/01/ROVELLE
01/LIVRO/CONTOSAO REDORDA FOGUEIRA/01//ROVELLE
01/LIVRO/FAMÁLIA- UMA HISTÓRIAARREPIANTE/01//ROVELLE
01/LIVRO/O ANJO REBELDE/01/ /ROVELLE
01/LIVRO/O BAILE NO FINAL DO MUNDO/01/ /ROVELLE
01/LIVRO/PETERPAN/01/ /SALAMANDRA
01/LIVRO/APIOR DAS BRUXAS/01//SALAMANDRA
01/LIVRO/HISTORINHASEM VERSOS PERVERSOS/01/ /SALAMANDRA
01/LIVRO/AGUERRA DOS BOTÕES - HQ/01/ /SALAMANDRA
01/LIVRO/BEMDO SEU TAMANHO- ANA MARIA MACHADO/01/ /SALAMANDRA
01/LIVRO/BISABIA, BISA BEL - ANA MARIA MACHADO/01/ /SALAMANDRA
01/LIVRO/DECARTAEM CARTA/01/ /SALAMANDRA
01/LIVRO/O QUE OS OLHOS NÃO VÊEM - RUTH ROCHA/01/ /SALAMANDRA
01/LIVRO/OSBICHOS QUE TIVE/01/ /SALAMANDRA
01/LIVRO/AÍDA(QUADRINHOS)/01/ /SCIPIONE
01/LIVRO/GRÁVIDAAOS 14 ANOS?/01/ /SCIPIONE
01/LIVRO/MITOSAFRICANOS(QUADRINHOS)/01/ /SCIPIONE
01/LIVRO/OMERCADORDE VENEZA/01/ /SCIPIONE
01/LIVRO/CARTADE AMOR AOS MORTOS/01//SEGUINTE
01/COLEÇÃO/CONTOSCLASSICOSEM QUADRINHOS/10//SONAR
01/LIVRO/O FANTASMA DO PORÃO/01/ /SONAR
01/LIVRO/OS DIAMANTESDE BARÃO/01/ /SONAR
01/COLEÇÃO/SÁTIRASEM QUADRINHOS/10//SONAR
01/LIVRO/MARINA/01//SUMA DE LETRAS/OBJETIVA
01/COLEÇÃO/CLÁSSICOSDA LITERATURA/10//TODOLIVRO
01/COLEÇÃO/SÉRIEOS MAIS FAMOSOS CONTOSJUVENIS/10/ /TODOLIVRO
01/COLEÇÃO/OMAGUINHO/05//TODOLIVRO
01/LIVRO/ACABANA/01/ /VALE DAS LETRAS
01/COLEÇÃO/AGATHAPARROT/06/ /VALE DAS LETRAS
01/COLEÇÃO/ASAVENTURASDE SOFIA/04/ /VALE DAS LETRAS
01/LIVRO/CARAPANÃE O POVO SEM SONO/01/ /VALE DAS LETRAS
01/LIVRO/O GAROTOESTRANHO/01//VALE DAS LETRAS
01/LIVRO/A CÁPSULA DO TEMPO/01/ /VALE DAS LETRAS
01/LIVRO/NOITE/01//VALE DAS LETRAS
01/LIVRO/O APRENDIZDE CAVALEIRO/01/ /VALE DAS LETRAS
01/LIVRO/UM MAR DE ESTRELAS/01/ /VALE DAS LETRAS
01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - A GOTA D'ÁGUA - JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA
01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - A VERDADE NUA E CRUA - JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA
01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - BONS TEMPOS - JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA
01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - CAINDONA ESTRADA - JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA
01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - CASA DOS HORRORES- JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA
01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - DIAS DE CÃO- JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA
01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA
01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - MARÉ DE AZAR - JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA
01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - RODRICKÉ O CARA - JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA
01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - SEGURANDOVELA - JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA
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01/LIVRO/DIÁRIODE UM BANANA - VAI OU RACHA - JEFF KINNEY/01/ /VERGARA & RIBA

2.3 - DA GARANTIADOS PRODUTOS

2.3.1 - A licitante deveráforneceros livros e coleções, como descritos e nos prazos requisitados e conformedispõem as
normas vigentesde fiscalização;

2.3.2 - A licitante deverágarantir o fornecimentodos livros e coleções conformeo que for requisitado, sem modificação
do tipo a ser entreguee conformeas disposições das autorizações de fornecimento- AF, e fazer as entregas dentro do
prazo máximo estipulado.

2.4 - AS ESPECIFICAÇÕESE EXIGÊNCIASTÉCNICASVISAM:

2.4.1 - Atender com qualidadeo objetivoda aquisição.

2.5 - DA EXECUÇÃODO COMPROMISSO DA ATA DE REGISTRODE PREÇOS

2.5.1 - A Contratadadeveráforneceros livros de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da
Biblioteca Municipal, como requisitados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimentoda AF -
autorização de fornecimento.

2.5.1.1 - A Autorização de Fornecimentoserá enviadapor e-mail ou entreguepessoalmente;

2.5.1.2 - Na AF - autorização de fornecimentoconstará a listagem dos materiais a serem fornecido,bem como os
preços unitários de cada item e o somatório da AF;

2.5.2 - Não será aceito qualquerfornecimentode materiais em outro local e/ou horáriodiferentesaos estipulados acima,
como também com itens faltosos da lista constante da AF -
autorização de fornecimento.

2.5.3 - Os materiais deverãoestar devidamenteembaladospara transporte, conformeas condições distintas e de forma
a garantir a integridadedos mesmos, pois a fiscalização da execução do objeto não se responsabilizarápor danos
causados no transporte.

2.5.3.1 - Todos os materiais a serem entreguesdeverãoestar em conformidadecom as normas para este tipo de
comercialização.

2.5.4 - A Contratadanão poderáfornecermateriais em desacordocom a Autorização de Fornecimentoou com a
proposta ofertada,pois não serão aceitos pela fiscalização e devolvidos,e deveráa Contratadasubstituí-los, no prazo de
48h (quarentae oito horas) e sem qualquercusto adicional.

2.5.5 - A Contratadadeverá,obrigatoriamenteno ato da entregados materiais estar munida com a respectivanota fiscal,
anexadaa AF - autorização de fornecimento,com a descrição clara do que está sendo entreguepara facilitar a
conferênciapela fiscalização;

2.5.6 - A Contratadadeverátambém descreverna nota fiscal o númerodo processo e da modalidadea que pertence, de
forma a possibilitar os trabalhos da fiscalização.

2.5.7 - As servidorasmunicipais Isabel de Moraes Martins e Selma Magali Gomes da Silva serão responsáveispara
receberos materiais, e para conferi-los,aceita-los ou recusá-los, bem como terá a obrigaçãode atestar o respectivo
fornecimentoe liquidar a despesa, de forma a possibilitar o respectivopagamento.

3 - DO PRAZOPARA ASSUMIR E EXECUTARO OBJETO

3.1 - A licitante adjudicadaterá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimentoda convocaçãopara
assinar o Contrato.

3.2 - O prazo para execução do Contrato será de 60 (sessenta)dias a contar da sua assinatura.

4 - JUSTIFICATIVA

4.1 - A aquisição dos itens do objeto desta licitação se faz necessária para aumentara quantidadede livros e coleções
disponíveisnas bibliotecas das escolas municipais e na Biblioteca municipal e conseqüentementeincentivara leitura,
melhorandoa qualidadeda educação.
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4.2 - A presente licitação não será destinada exclusivamentepara Microempresas e Empresas de PequenoPorte, tendo
em vista que nesta região não tem o mínimo de três possíveis licitantes em condições de executar o objeto licitado,
como dispõe o inciso II, do art. 49, da Lei Complementarnº 123/2006e posteriores alterações.

Requisição: 0018/001

Dotações:2.9.0.13.392.009.1.0033.4.4.90.52

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

COLEÇÃO PARA ENSINO FUNDAMENTAL1 un 2 R$ 8.931,33

Valor máximo total R$ 17.862,66
Requisição: 0018/002

Dotações:2.3.0.12.361.003.2.0009.3.1.90.11

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

COLEÇÃO INFANTO JUVENIL1 un 1 R$ 8.931,33

Valor máximo total R$ 8.931,33

Forma de execução:

2.5.1 - A Contratadadeveráforneceros livros de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
e da Biblioteca Municipal, como requisitados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimentoda
AF - autorização de fornecimento.

2.5.1.1 - A Autorização de Fornecimentoserá enviadapor e-mail ou entreguepessoalmente;

2.5.1.2 - Na AF - autorização de fornecimentoconstará a listagem dos materiais a serem fornecido,bem como os
preços unitários de cada item e o somatório da AF;

2.5.2 - Não será aceito qualquerfornecimentode materiais em outro local e/ou horáriodiferentesaos estipulados
acima, como também com itens faltosos da lista constante da AF -
autorização de fornecimento.

2.5.3 - Os materiais deverãoestar devidamenteembaladospara transporte, conformeas condições distintas e de
forma a garantir a integridadedos mesmos, pois a fiscalização da execução do objeto não se responsabilizarápor
danos causados no transporte.

2.5.3.1 - Todos os materiais a serem entreguesdeverãoestar em conformidadecom as normas para este tipo de
comercialização.

2.5.4 - A Contratadanão poderáfornecermateriais em desacordocom a Autorização de Fornecimentoou com a
proposta ofertada,pois não serão aceitos pela fiscalização e devolvidos,e deveráa Contratadasubstituí-los, no prazo
de 48h (quarentae oito horas) e sem qualquercusto adicional.

2.5.5 - A Contratadadeverá,obrigatoriamenteno ato da entregados materiais estar munida com a respectivanota
fiscal, anexada a AF - autorização de fornecimento,com a descrição clara do que está sendo entreguepara facilitar a
conferênciapela fiscalização;

2.5.6 - A Contratadadeverátambém descreverna nota fiscal o númerodo processo e da modalidadea que pertence,
de forma a possibilitar os trabalhos da fiscalização.

2.5.7 - As servidorasmunicipais Isabel de Moraes Martins e Selma Magali Gomes da Silva serão responsáveispara
receberos materiais, e para conferi-los,aceita-los ou recusá-los, bem como terá a obrigaçãode atestar o respectivo
fornecimentoe liquidar a despesa, de forma a possibilitar o respectivopagamento.

Presidente da CPL
Sebastião Marcio Marques
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Processo: 0018/2017    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 3

Anexo II do Edital - Descreve e Regulamenta as Solicitações

Aquisição de coleção de livros para Ensino Fundamental e Infanto Juvenil para atender o

Setor de Educação e a Biblioteca Municipal.

Objeto:

1 - DAS CONDIÇÔESDE PARTICIPAÇÃO

1.1 - Poderãoparticipar desta licitação todas as pessoas jurídicas cujos objetos contratuais sejam condizentes
com o objeto licitado e que apresentemos documentos listados abaixo, para habilitação.

1.2 - A Microempresa- ME ou a Empresa de PequenoPorte - EPP que participar desta licitação deverápossuir
em seu contrato social, objetivoscompatíveis, inerentes e condizentes com o objeto licitado.

1.3 - A ME e EPP que tiver interesse em participar desta licitação e usar o seu CRC deveráse cadastrar no
Cadastro de Fornecedoresda Administração Municipal até o terceiro dia útil anteriorao dia marcado para a
realização da Sessão Pública.

1.3.1 - A comprovaçãodo cadastramento - Certificadode Registro Cadastral - CRC será o documento a ser
apresentadopara efeito de habilitação nesta licitação, no que couber.

1.3.2 - Os documentos exigidos para o cadastramentono Cadastro de Fornecedoresserão os mesmos listados
nos subitens de 2.2.1 a 2.3.8 abaixo, para a ME ou EPP que não apresentarou que não fizer uso do
Certificadode Registro Cadastral.

1.4 - O Certificadode Registro Cadastral - CRC que estiverdevidamenteATUALIZADO,inclusive com as
regularidadescom o INSS, FGTS, CNDTe Fazenda Municipal da sede Licitante, será o documento a ser
apresentado,no momento oportuno,que somando-seas declarações e outras condições técnicas exigidas,
conformeo caso, indicará que a licitante está habilitada no respectivoprocesso licitatório.

2 - DA DOCUMENTAÇÃO

2.1 - A Microempresa- ME ou a Empresa de PequenoPorte - EPP que não se cadastrar ou não se interessar
em fazer uso do Certificadode Registro Cadastral - CRC, deveráapresentaros seguintes documentos em cópia
autenticada, ou acompanhadosdos originais para autenticação pela Comissão Permanentede Licitações, e
estarem em plena validade.

2.1.1 - A licitante quando ME ou EPP e que não se interessar para fazer uso do Certificado de Registro
Cadastral - CRC, deverá apresentar os mesmos documentos abaixo listados, em cópia autenticada, ou
acompanhadosdos originais para autenticação:

2.2 - DA HABILITAÇÃOJURÍDICA

2.2.1 - Contrato social e última alteração, ou declaraçãode firma individual,que devemestar registrados no
Cartóriode Registro das Pessoas Jurídicas, quandose tratar de sociedade civil. Registradona Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais, quandose tratar de empresa mercantil, de acordo com o que dispõe o artigo 28,
inciso III da Lei 8666/93esuas posteriores alterações;

2.3 - DA REGULARIDADEFISCAL E TRABALHISTA

2.3.1 - Provade inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicasdo Ministério da Fazenda (CNPJ);

2.3.2 - Provade regularidadepara com a Fazenda Federal , mediante apresentaçãode CertidãoConjuntade
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Débitos Relativosa TributosFederais e à DívidaAtiva da União, emitida pela Secretaria da Receita Federaldo
Brasil ou pela Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

2.3.3 - Provade regularidadepara com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentaçãode certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, ou CertidãoPositiva com efeitos de
Negativa;

2.3.4 - Provade regularidadepara com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante
apresentaçãode certidão e/ou documento similar emitida pela Secretaria competente do Município, ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa;

2.3.5 - Provade regularidaderelativaao Fundo de Garantia por Tempode Serviço- FGTS, mediante
apresentaçãode certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

2.3.6- Provade regularidaderelativaà seguridadesocial - INSS, mediante apresentaçãode certidão emitida
pela Secretaria da Receita Federaldo Brasil, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa.A apresentaçãoserá
na forma conjunta com a certidão da Fazenda Federal;

2.3.7 - CertidãoNegativade Débitos Trabalhistas- CNDT, emitida pelo T.S.T. (TribunalSuperiordo Trabalho)-
CertidãoNegativa,ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

2.4 - DA QUALIFICAÇÃOECONÔMICAE FINANCEIRA

2.4.1 - CertidãoNegativade Falência e Concordata/RecuperaçãoJudicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartório
Distribuidorda Comarca da licitante, com data de emissão não superiora 90 (noventa)dias para sua
apresentação.

2.5 - DA QUALIFICAÇÃOTÉCNICA

2.5.1 - Apresentaçãode um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica, fornecidopor pessoa
jurídica de direito público ou privado,comprovandoque a empresa licitante tenha fornecidocom regularidadeos
itens constantes na descrição do objeto;

2.5.2 - AlvaráMunicipal de Funcionamento;

2.6 - DAS DECLARAÇÕES

2.6.1 - Declaração de que a empresa licitante não possui em seu quadrode pessoal, empregadomenor de 18
(dezoito) anos em trabalhonoturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquertrabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)anos, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93;

2.6.2 - Declaração da inexistência de qualquerfato impeditivopara a habilitação da licitante no presente
processo licitatório;

2.7 - DA AUTENTICIDADEDOS DOCUMENTOS

2.7.1 - Os documentos que vieremautenticados em cartórios localizados no Estado de Minas Gerais deverão,
obrigatoriamente,trazer em todas as suas folhas o selo de autenticação, conformealíneaC, inciso I, art. 11 da
Portaria ConjuntaTJMG/CGJ/SEF-MGde 11 de março de 2005;

2.7.2 - Os documentos autenticados em outros Estados deverãopossuir autenticação em cartório, com o
respectivoselo, na forma da respectivalegislação estadual;

2.7.3 - Os documentos poderãoser autenticados pela CPL, pelo Pregoeiroou pelos membros da Equipe de
Apoio, mediante apresentaçõesdos originais, em dias úteis anterioresao dia da Sessão Pública de 13 h às 17
h e também no dia desta Sessão, porém, com antecedênciade 30 min. (trinta minutos) do horáriomarcado
para o seu início;

2.7.4 - No momento da Sessão Pública nenhumdocumento poderáser autenticado.

2.8 - DA RESPONSABILIDADEPELOS DOCUMENTOSAPRESENTADOS

2.8.1 - A licitante é a única responsávelpelos documentos apresentadospara sua participação neste certame
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licitatório, por isso, respondecivil, administrativae criminalmente pela fidedignidadee exatidão de todos os
documentos apresentados;

2.8.2 - Os documentos deverãoser apresentadosno início da Sessão Pública e o Pregoeironão se
responsabilizarápor documentos enviadospelos correios ou entreguesem setores distintos ou estranhos à
licitação, caso em que recebidos na Sessão Pública com atraso será demonstradaa intempestividadeda
obrigaçãoda licitante, e por consequênciaa sua não participação no certame;

2.9 - MICROEMPRESAS(ME) E EMPRESASDE PEQUENOPORTE (EPP)

2.9.1 - Às MEs e EPPs será concedido os benefíciosda LC 123/2006e posteriores alterações, no que couber;

2.9.2 - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefíciosda LC 123/2006deveráinformar, formalmentea sua
condição no início da Sessão de aberturae julgamentoda documentação.Se não o fizer será interpretado
como renúncia tácita aos benefíciosconcedidos.

3 - DO JULGAMENTO

3.1 - A licitação será julgada pelo MENORPREÇOPOR LOTE, como consta na descrição do Anexo I do
Edital.

4 - DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃOE FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - O valortotal máximo para forneceras coleções constantes desta licitação fica estipulado em R$ 26.793,99
(vintee seis mil setecentos e noventae três reais e noventae novecentavos)que representao somatório de
todos os itens do único lote apresentadonesta licitação.

4.1.1 - O valormáximo a ser pago por CADA ITEM e pelo total desta licitação está disposto na tabela do Anexo
I.

4.2- O pagamentoserá efetuadoem até 30 (trinta) dias úteis após o fornecimentodo objeto e apresentaçãoda
nota fiscal correspondente,devidamenteconferidae liquidadapela fiscalização do contrato, com a participação
do Departamentode Compras no procedimentoda baixa na execução concluída.

4.3 - Para a efetivaçãodo pagamentoa licitante deveráobrigatoriamenteapresentara sua regularidadejunto ao
INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas.

5 - DA APRESENTAÇÃODA PROPOSTA

5.1 - A proposta deveráser apresentadana forma do modelo do Anexo VI, no que for possívele descrever:

5.1.1 - a marca do material ofertado;

5.1.2 - as condições de entrega;

5.1.3 - as condições de pagamento;

5.1.4 - a validadeda proposta;

5.1.5 - dados bancários para efetivaçãodos pagamentos;

5.1.6 - telefonee/ou e-mail para contato;

5.2 - Os materiais constantes do objeto deverãoser cotados em conformidadecom as especificações
constantes na tabela do Anexo I, reservando-sea Comissão de Licitação o direito de desclassificar a licitante
que desatendero solicitado.

6 - DO CRITÉRIODE ACEITABILIDADEDA PROPOSTA
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6.1 - A proposta somente será avaliada,julgada e classificada se estiverconformea descrição e especificações
dos itens do objeto licitado, e ainda se o valornão for superiorao referidono Anexo I, POR LOTE.

6.2 - A proposta somente será consideradaaceita e classificada após a verificaçãoe confirmaçãodas
exigências do item anterior, e depois de confirmadaa habilitação da licitante em cumprimento as todas as
exigências referidasnos itens da documentação.

7 - DA PUBLICIDADEDOS ATOS ADMINISTRATIVOSE INFORMAÇÕES

7.1 - Todos os atos administrativos,recursos, contrarrazões, julgamentos, atas e outros pertinentes a esta
licitação serão publicados no site: www.domviçoso.mg.gov.br

7.2 - Informações poderão ser solicitadas pelo telefone (35) 3375.1100 ou pelo e-mail:
licitacaodomviçoso@yahoo.com.br

7.3 - Localização do Departamentode Compras, Licitações: PrefeituraMunicipal, Rua Valdemar de Oliveira,nº
01, - Centro - Dom Viçoso - MG - CEP 37.474-000
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        A empresa ............................................................................................................, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ...................................., com sede à ..................................................., Nº........, 
em ............................................................., na qualidade de participante  nesta  licitação  instaurada 
pela  Prefeitura  Municipal  de ........................................................................,  DECLARA para todos 
os fins de direito, estar sob o regime de microempresa - ME ou empresa  de  pequeno  porte - EPP e se 
enquadra nos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

Processo: 0018/2017    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 3

DECLARAÇÃO

Nº da Identidade

Nome do Representante Legal

Local e Data

Anexo III
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Processo: 0018/2017    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 3

Anexo IV

DECLARAÇÃO

A empresa............................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°............................., com sede à 
Rua............................. , nº......., em............................., na qualidade de participante da licita-
ção na modalidade Pregão, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA que preenche 
plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente ato convocatório e responde 
Administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e documentos apresentados.

Por ser verdade, firma a presente declaração

DOM VIÇOSO, 16 de março de 2017

Assinatura do Representante Legal
Conforme Anexo III
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Processo: 0018/2017    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 3

Anexo V

DECLARAÇÃO

A empresa............................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°............................., com sede à 
Rua............................. ,nº......., em............................., na qualidade de participante da licita-
ção na modalidade de Pregão, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA sob as pena-
lidades da lei, que não existe fato superveniente e impeditivo contra sua habilitação no presente 
processo, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros. DECLARA ainda que 
não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho na condi-
ção de aprendiz, nos termos  do  inciso  XXXIII  do  artigo  7.º da Constituição Federal de 1988. 
DECLARA também  não  ser  inidônea  para  licitar e celebrar  contratos com a Administração 
Pública e que está de pleno acordo com as exigências do Edital deste processo.

DOM VIÇOSO, 16 de março de 2017

Assinatura do Representante Legal
Conforme Anexo III
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Processo: 0018/2017    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 3

Anexo VI

Proposta de Preços - Comercial

À Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - MG

1 - Identificação da Empresa:

Razão Social:
Endereço:
Município / UF:
CNPJ:
Fone / Fax:

2 - Planilha / Proposta:

Lote: Lote: 001 Ref. à Requisição 001

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Inicial Valor Total

COLEÇÃO PARA ENSINO FUNDAMENTAL1 un 2

Lote: Lote: 002 Ref. à Requisição 002

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Inicial Valor Total

COLEÇÃO INFANTO JUVENIL1 un 1

Valor Total Geral da Proposta Digitado por Extenso

3 - Condiçõesda Proposta

3.1 - Prazo de Validade da Proposta: .................... (dias)
(Prazo mínimo de sessenta dias)

3.2 - Forma de Pagamento:

Dados bancários:
Banco Nº: ____________ Nº Agência: ________________ Nº C/C: _________________

Contato:
Telefone:__________________e-mail: _____________________________________________

Local, assinatura, data e carimbo com CNPJ da empresa.
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Processo: 0018/2017    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 3

CONTRATOADMINISTRATIVO
PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO

CONTRATANTE:-Município de DOM VIÇOSO, pessoa jurídica de direito público interno, atravésdo Poder
Executivo, com sede à Rua Valdemar de Oliveira,número01, CEP 37.474-000,inscrito no CNPJ sob o número
18.188.268/0001-64neste ato representadopelo seu Prefeito Municipal, Francisco Rosinei Pinto, portadordo RG
M-8.378.403e do CPF 032.844.616-55.

CONTRATADA:______________________,CNPJ Nº ______________________,sediada à
______________________,___, em ______________________,__, neste ato representadapor
______________________, portadordo RG ______________________e do CPF ______________________.

EMBASAMENTO:-Processo Administrativonº 0018/2017- Convite,3 e na forma da Lei Federalnº 8.666/93 e
posteriores alterações, as partes ficam contratadas, mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO

1.1 - O presente contrato administrativotem como objeto Aquisição de coleção de livros para Ensino Fundamentale
InfantoJuvenilpara atendero Setor de Educação e a Biblioteca Municipal..

CLÁUSULASEGUNDA- DA EXECUÇÃO- PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO

2.1 - Integrae se vinculaao presente contrato administrativo,o edital do processo licitatório acima epigrafadoe seus
respectivosanexos, em especial a proposta ofertada,como se aqui estivessem transcritos para produzir todos os
seus efeitos.

2.1.1 - A CONTRATADAdeveráexecutar o objeto deste contratado nas condições, exigências e especificações do
processo licitatório que embasa este contrato, conformea proposta ofertadae como dispuser a OS - Ordem de
Serviço,emitida pelo Departamentode Compras e Licitações ou por outro Departamentoou Setor formalmente
designadopara esta função/atividade,bem como as demais condições e obrigaçõesdispostas no item 2.5 abaixo;

2.1.2 - A prestação de serviçocom fornecimentode materiais/produtospoderáser executada com fornecimentode
materiais, caso conste da OS - ordem de serviço, conformedispuser a proposta ofertadapela CONTRATADA.

2.2 - Não será recebida qualquerprestação de serviçocom fornecimentode materiais/produtos, item ou itens do
objeto, que esteja desacompanhadoda respectivanota fiscal e da OS - ordem de serviço, condição para que a
despesa seja conferida,atestada e, para a efetivae regular liquidação.

2.2.1 - Esta regularidadeno recebimentoda prestação de serviçocom fornecimentode materiais será condição a ser
observadapara a preparaçãodo pagamento.

2.3 - A CONTRATADAnão poderáaceitar ou executar qualquerserviçosolicitado sem a respectivaOS - ordem de
serviço, pois a Administração CONTRATANTEnão se responsabilizarápor serviçoexecutado que não esteja
devidamenteautorizadona forma prevista.

2.4 - O CONTRATANTEnão aceitará prestação de serviços com fornecimentode materiais, item ou itens do objeto
contratado que não atender(em)as especificações requisitadas, ou ainda que for(em)considerado(s)inadequado(s)
para satisfazer os objetivosdeste Contrato Administrativo.

Anexo VII
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2.4.1 - Havendorecusa no recebimentode item ou itens do objeto contratado, a CONTRATADAdeverácorrigir,
repararou substituir o(s) serviço(s)em desconformidadecom a OS - Ordem de Serviço, imediatamente, e sem que
lhe caiba qualquerajuste e/ou indenização.

2.4.2 - Havendoa inclusão de materiais/produtosna prestação de serviços e os mesmos sendo recusados, a
CONTRATADAdeveráfazer as substituições nas mesmas condições do subitem anterior.

2.5 - A prestação de serviçocom fornecimentode materiais/produtosse dará ainda nas condições a seguir:

2.5.1 - A Contratadadeveráforneceros livros de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
e da Biblioteca Municipal, como requisitados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimentoda
AF - autorização de fornecimento.

2.5.1.1 - A Autorização de Fornecimentoserá enviadapor e-mail ou entreguepessoalmente;

2.5.1.2 - Na AF - autorização de fornecimentoconstará a listagem dos materiais a serem fornecido,bem como os
preços unitários de cada item e o somatório da AF;

2.5.2 - Não será aceito qualquerfornecimentode materiais em outro local e/ou horáriodiferentesaos estipulados
acima, como também com itens faltosos da lista constante da AF -
autorização de fornecimento.

2.5.3 - Os materiais deverãoestar devidamenteembaladospara transporte, conformeas condições distintas e de
forma a garantir a integridadedos mesmos, pois a fiscalização da execução do objeto não se responsabilizarápor
danos causados no transporte.

2.5.3.1 - Todos os materiais a serem entreguesdeverãoestar em conformidadecom as normas para este tipo de
comercialização.

2.5.4 - A Contratadanão poderáfornecermateriais em desacordocom a Autorização de Fornecimentoou com a
proposta ofertada,pois não serão aceitos pela fiscalização e devolvidos,e deveráa Contratadasubstituí-los, no prazo
de 48h (quarentae oito horas) e sem qualquercusto adicional.

2.5.5 - A Contratadadeverá,obrigatoriamenteno ato da entregados materiais estar munida com a respectivanota
fiscal, anexada a AF - autorização de fornecimento,com a descrição clara do que está sendo entreguepara facilitar a
conferênciapela fiscalização;

2.5.6 - A Contratadadeverátambém descreverna nota fiscal o númerodo processo e da modalidadea que pertence,
de forma a possibilitar os trabalhos da fiscalização.

2.5.7 - As servidorasmunicipais Isabel de Moraes Martins e Selma Magali Gomes da Silva serão responsáveispara
receberos materiais, e para conferi-los,aceita-los ou recusá-los, bem como terá a obrigaçãode atestar o respectivo
fornecimentoe liquidar a despesa, de forma a possibilitar o respectivopagamento.

CLÁUSULATERCEIRA- DO PRAZODA EXECUÇÃODO CONTRATO

3.1 - O prazo para a execução do serviçocom fornecimentode materiais do objeto deste contrato administrativoserá
de <DATA ASSINATURACONTRATO>a ___ /___ /_________

3.2 - O prazo referidopoderáser alterado, conformeo interesse da Administração, desde que requeridopela
CONTRATADAcom motivadafundamentaçãoe deferimentodo CONTRARANTE.

3.3 - Dentro da vigênciado item anterior, o objeto será prestado total ou parcialmente, conformeas necessidades
administrativase como dispuser as ordens de serviço - OS, e ainda como exigido nos anexos do edital do processo
acima epigrafado.

3.4 - Ao atingir o prazo pactuado no item 3.1 ou ao se esgotar o quantitativodo objeto contratado, salvo se houver
celebraçãode termo aditivo,a prestação de serviçodeveráser encerradaimediatamente, independentede qual seja a
primeiraocorrência, prevalecendosempre o interesse da Administração CONTRATANTE.

CLÁUSULAQUARTA- DO VALOR CONTRATADOE DA FORMA DE PAGAMENTO
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4.1 - Dá-se ao presente contrato administrativo,o valortotal e irreajustávelde R$ ___________________
(______________________).

4.2 - No valorreferidoestão inclusos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciáriosda CONTRATADA,incluindo
os custos diretos e indiretos inerentes à prestação dos serviços requisitados, bem como os outros encargos que
incidam ou venhama incidir sobre a execução do objeto, não restando quaisquerobrigaçõesao CONTRATANTEque
exceda no valorreferidono item anterior.

4.3 - Pagamentocom 30 dias

4.4 - Na nota fiscal deveráestar descrito o númerodo processo licitatório e da modalidade.

4.4.1 - Deveráestar anexada na nota fiscal a(s) respectiva(s)OS - ordem de serviço, condição para recebimentoda
prestação de serviço, bem como para que o pagamentoseja efetuado.

4.4.2 - Quandona prestação do serviçoestiver incluído o fornecimentode materiais, a nota fiscal deveráser emitida,
obrigatoriamente,separandoo valordo serviçoe do valorcorrespondenteaos materiais, de forma a atender Instrução
Normativada Receita Federaldo Brasil nº 971/2009.

4.5 - Qualquerirregularidadedetectada pelo servidordesignadopara fiscalizar da execução contratual será possívela
retenção do pagamentoà CONTRATADAaté o restabelecimentodo pactuado, seja na forma, condições, prazo de
entrega, especificações e/ou qualidadedo objeto contratado, sem prejuízode outras penalidadesprevistasneste
instrumento.

4.6 - Para que o pagamentoseja efetuado,a CONTRATADAdeverá,obrigatoriamentemanter durante toda a
execução contratual a sua regularidadepara com INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas- CNDT.

4.6.1 - A regularidadeserá conferidana data da emissão da nota fiscal e também na data do pagamento.Havendo
qualquerirregularidade,o pagamentoserá suspenso até a respectivaregularização.

4.7 - Não haverápagamentoreferentea prestação de serviçocom ou sem fornecimentode materiais/produtosem
desconformidadecom a OS - ordem de serviçoou que tenha havidorecusa pela fiscalização do contrato.

4.7.1 - Tambémnão haverápagamentoreferentea prestação de serviçosem a respectivaOS, condição da execução
do serviço referidana cláusula segunda deste instrumento.

4.8 - O pagamentosomente será efetuadopor via bancária, atravésde depósito na conta e agência determinadas
pela CONTRATADA.

4.9 - A Administração CONTRATANTE,no ato do pagamento,efetuaráa retenção na fonte de eventuaistributos
devidos,se a legislação assim o exigir. O valordesta retenção deveráestar destacado na Nota Fiscal.

4.9.1 - A CONTRATADAdeveráencaminhar junto com a nota fiscal, documento que comprovesua opção pela
tributação pelo SIMPLES NACIONAL,e ainda apresentara declaraçãode faturamentoindicando o nívelda tabela de
retenção em que está enquadrada,no que couber, nos termos da Lei Complementarnº 123/2006.

4.9.2 - A CONTRATADAé responsávelpela correção dos dados e valoresapresentados,bem como por quaisquer
erros ou omissões constantes nas notas ficais.

CLÁUSULAQUINTA - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

5-1 - As despesas decorrentesdeste contrato administrativocorrerãopor conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) do
orçamento vigente:

2.9.0.13.392.009.1.0033.4.4.90.522.3.0.12.361.003.2.0009.3.1.90.11

CLÁUSULASEXTA - DA RESPONSABILIDADEE DA GARANTIA

6.1 - A CONTRATADAse responsabilizaa prestar o serviçocom fornecimentode materiais/produtosdo objeto
contratado com qualidadee pontualidade,conformedispuser a OS - Ordem de Serviçoe como descrito no edital e
anexos do processo administrativoque embasa este instrumento, e como constar na proposta ofertada,garantindo
ainda ressarcir ao CONTRATANTEpossíveisprejuízos financeirosapuradospor desconformidadena execução
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pactuada.

6.2 - A CONTRATADAse responsabilizaem substituir, corrigir ou reparar, item ou itens do objeto contratado,
conformeo caso, acatando determinaçãoda fiscalização da execução deste instrumento, com presteza,
disponibilidadee pontualidade,sem qualquercusto adicional e sem prejuízodo prazo estipulado.

6.3 - A CONTRATADAé a única responsávelpela total execução deste contrato.

6.4 - A CONTRATADAse obriga a manter durantea execução contratual as condições técnicas de responsabilidade
operacionais,produtivas,de licenciamento, às normas da ABNT e do INMETRO,no que couber, bem ainda as
situações de habilitação e qualificaçãotécnica exigidas no processo licitatório que deu origem a este contrato, bem
como de outras concernentes e exigidas para a prestação do serviçodo objeto deste contratado, conformecondições
para apresentaçãoda proposta de preço ofertadapela CONTRATADA.

6.4.1 - A CONTRATADAfica obrigadaa dar garantiada prestação do serviçopelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte)
dias, salvo se outro maior não for pactuado, no que se refereaos reparoscomuns.

6.4.2 - Quando a prestação de serviço envolvero fornecimento de materiais, além do prazo mínimo referido, a
CONTRATADAgaranteos prazos constantes nos certificados oferecidospelos fabricantes, ou se outro maior não for
pactuado, ou ainda conformeexigido para a apresentaçãoda proposta de preço.

6.5 - Será da CONTRATADAa garantiapela procedência,condições, qualidade,e outros atributos inerentes à
prestação dos serviços com fornecimentode materiais/produtos,bem como pelas normas especificadas pelos
órgãos de controle, bem ainda de outras condições complementares,conformeconsignadas no processo licitatório
que embasa este instrumento.

6.6 - A CONTRATADArespondecivil e criminalmente por danos e prejuízos devidamenteapurados,que da execução
ou inexecução do objeto contratado viera causar, direta ou indiretamente,ao CONTRATANTEou a terceiros.

CLÁUSULASÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃOE DA TRANSFERÊNCIADO CONTRATO

7.1 - A fiscalização na execução deste contrato administrativo será exercida por servidor designado pelo
CONTRATANTE,com atribuições para aferir os serviços executados e o cumprimento integral das condições
pactuadas pela CONTRATADA,tais como os requisitos para o aceite, a recusa ou designaçãode substituição e/ou
correção de item, itens ou de todo o objeto contratado, bem ainda as condições referidasna cláusula sexta.

7.2 - A não observância do item anterior, seja nas condições e prazo estipulados para substituir ou corrigir a
execução pactuada, resultará motivode rescisão contratual, além de outras sanções previstasneste contrato.

7.3 - Este contrato administrativonão poderáser transferidono todo ou em parte, ou ainda cedido, salvo de interesse
público e da Administração, e formalmenteautorizadopelo CONTRATANTE.

CLÁUSULAOITAVA - DAS ALTERAÇÕESE DA RESCISÃODO CONTRATO

8.1 - Este contrato administrativopoderáser alteradono interesse público e das partes, atravésde termos aditivos,
em conformidadecom os artigos 57, 58 e 65, todos da Lei nº 8.666/93, no que couber.

8.1.1 - A CONTRATADAfica obrigadaa aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
de até 25% (vintee cinco por cento) conformeo interesse do CONTRATANTE.

8.1.2 - Havendomodificação na execução do contrato para atender o disposto no item anterior e o aumento ou
diminuição do serviço implicando no preço, deverá ser feito termo aditivo para recompor o equilíbrio
econômico-financeiroda contratação.

8.1.3 - O valordo contrato, de item ou de itens que integram o objeto contratado, poderáser revistopara a
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manutençãodo equilíbrioeconômico-financeiro,desde que seja requeridopela CONTRATADAe instruído na forma
legal com as peças contábeis-financeirasque demonstrem a real situação apresentada,como também de
demonstrativosdo comportamentode mercado, desde que se enquadremnas hipóteses de fatos imprevisíveisou
previsíveis,porém de consequências incalculáveisou de força maior, ou ainda outras condicionantes que configurem
álea econômica, e que possam impedir a regularexecução contratual.

8.2 - A rescisão deste instrumento poderáser efetivada,caso ocorra quaisquerdos motivos mencionadosno art. 78,
em especial frequênciano comportamentodescritos na cláusula sexta e será processada conformedispõe o art. 79,
ambos da Lei regentedeste contrato, no que couber.

8.3 - A situação indicativada rescisão contratual será levadaa CONTRATADA,atravésde notificação administrativae
garantindo-lheo direito da ampla defesa e do contraditório.

8.4 - Além das referidashipóteses, poderáo CONTRATANTErescindir o presente contrato, independentementede
qualquerprocedimentojudicial ou pagamentode indenização, com motivaçãode falência, concordata, dissolução ou
insolvênciada CONTRATADA.

CLÁUSULANONA- DO RECONHECIMENTO,DAS SANÇOESE DAS PENALIDADES

9.1 - A CONTRATADAdeclara reconheceros direitos da Administração CONTRATANTEe a supremacia do interesse
público, em caso de Rescisão Administrativa,como dispõe o art. 77 da Lei regentedeste contrato.

9.2 - As obrigaçõesestabelecidas neste instrumento, quandonão cumpridas no seu todo ou parcialmente, sujeita-se
à CONTRATADAas sanções previstasna mencionadaLei regentedeste contrato e outras normas que regem a
Administração Pública, além de multas pelas seguintes condições e nos seguintes percentuais:

9.2.1 - 10% (dez por cento) do valorcontratado pela sua inexecução total;

9.2.2 - 5% (cinco por cento) do valortotal do contrato pela sua inexecução parcial;

9.2.3 - 10% (dez por cento) do valorda (OS) - ordem de serviço, pela sua inexecução ou atraso na entregado que foi
requisitado;

9.2.4 - 5% (cinco por cento) do valorda (OS) - ordem de serviçoquandohouvera execução em desconformidadecom
a requisição.

9.3 - O recolhimento das multas referidas deverá ser efetivado através de guia própria retirada do Departamento
Financeiro (TesourariaMunicipal) da Prefeiturae com depósito em conta bancária determinadapelo CONTRATANTE,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da recebimentoda respectivaaplicação.

9.4 - Além da aplicação de multas, o CONTRATANTEpoderáaplicar a suspensão da CONTRATADAem participar de
futuras licitações ou assinar contrato com a Administração por prazo já fixado em 2 (dois) anos.

9.5 - Poderá ainda o CONTRATANTEdeclarara idoneidadeda CONTRATADApara contratar com a Administração
Pública até que se encerrea sanção aplicada, conformeo item anterior.

CLÁUSULADÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

10.1 - Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão aplicadas as normas e
regulamentaçõesvigentes,que também prevalecerãoquandohouverconflitos nas suas Cláusulas.

10.2 - As partes elegem do Foro da Comarca de CARMO DE MINAS para dirimir as questões decorrentesdeste
instrumento, com expressa renúncia de qualqueroutro, por mais privilegiadoque seja.

E assim, ajustadas e contratadas na melhor forma de direito, as partes por seus representantes
legais, assinam o presente contrato administrativo,em duas vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito,
peranteas testemunhas abaixo identificadas e assinadas.
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Francisco Rosinei Pinto

Contratante Contratada

Visto: 

Testemunhas 

RG
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