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PROJETO BÁSICO

Oí - OBJETO:

1.'l- Aouisicão de livros drdáttcos com a inâlidade de atender as necessidades do

Município d; Alto Alegre do PindaÍé/MA'

02 - JUSTIFICATIVA:

2,1- o livro didático, distribuído gratuitamente nas escolas públicas brasileiras, é Um

material utilizâdo rotineiramente poi pót""tot"" u alunos' nomeadamente nas séries

i"üãi" oã'áãrrti.açao, e instióado à realizaÉo de pesquisas de.diversos campos

àii"i,ii"ãLi, o"rioãáãi possivàs eneitos de sêu uso nas pÉticas docenles e para a

íormação dê alunos leitores.

2.2-ousodoslivrosdidáticosnasescolasviabilizaaosprofessoresaelaboraçáodos
orocedimentos de ensino ,"rr,."Jãt 

-j'nto 
a seus ai'nos e a 

.organização 
das

:lüã;je;';i;;i"" à-à" 
",,p.'icnci' 

áe aprend'zasem' visando atinsir os objetivos

educâcionais estabelecidos.

(DCNEI, aÍt. 9o)

2.3 - Ante o exposto faz-se

atunos do Ano Lêtivo de 2021'

w,
. .!,... . .:.

necessária a referidâ aquisiÉo, visando

conforme parêcer pedagógico anexo'

3.3 - De acordo com a BNCC - Base Nacional Comum CuÍÍicular' a oÍganizaçÃo

;";"r"1* ;;;r*çãà iníantl devê ser constituída a partir de vários.aspectos' entre

^r^ô âô i6rârâ.Ãêc ê hÍin.ádetras --TJndo em vista a centralidade do brincar e dos

L,"tiiãi"iãi'iiã ã-rd;;;;;'ç" pequena-s' esses dois eixos Possrbilitam as

""pããiãôá"i, " 
aásenvotvimento J-a sãáàti-çáo o'" 

"n"nças 
da EducâÉo lnfantil

03 - ESPECIFIcAçÃo Do oBJETO:

Processo n1

ITEM
UND, QUANT,

Und. 600
01

GOSÍO MAIS INTEGRALXJ V()LUME INIUI^L

Edicâo. uvro eíÍ bí(Énu.a coín Esprral d€§tÍlado â

;Ã iÍÍ;nfl I(Malemâlm ânos) lntegrêdo cDmpoío-ãã*"a". u"i".ai"" c€noe§' GeogÍâna' H'slóna e

"i"".ã^úi o"o'" 
" 

n"ruràs oe acoíío corn á r'rová

ografiaecorneBNCC.

GO,STO, MAIS INiÉGRAOO VOLUMÉõ1

Edicáo. Uvro êm brochura coín Éspiral d€slinado á

uãão inranrit tr ttvtaemal 03 anos) lntegrâdo' compoío

Iãía,"rei úràrtr* ciánqas, GeogÍêfra' Históne ê

il;;:;G cà.,. . N!!E!e D€llleÍde letq lela

Und.

600

o2



F.th*;.-*@=
Processo nl-9
Rublica:

Pr.l.iru.. luniciDtl d. Àlto 
^l.gr'

^v. 
Joao IIlll, S/l{'C.nlro, CEP

CNPJ i'0Lat2 8!2/00O
i'66.39E.000
t-21

4 1.1 - Exercer a ÍiscalizaÉo da enirega do material por servidor

rJ#r*'*i"*á.!is"-.Já-Éb Preíeiturã Municipal de Alto Alesre

4.1.2 - PÍo@deÍ aos pagamentos devidos à licitânte vencedoÍa;

4 1 3 - Prooorcionar todas âs facilidades para que a licitante ye!9€do11.-

io§: ffiã;;'ài-t'ãá-aó matenal dentro do estabelecido neste

ou
do

comisúo,
Pindaré,

Projeto Básico.

4.1.4 - Reieatar o matêÍial que náo satisizerem aos padrôes exigidos nas

rtogÉÍaecoínaBNcc

Und

600

03

-u 
GosÍo MAls INTEGnlDo voLUME uz

ó. Encão- Uvío êm bíocfiura com EsPirâl dêslinado a

à4,ã& rnrrnr,r lll (Metêmâl 04 enos)' hlêgrádo'

l-Ãã oor ponuguas, Malêínetra, ciénciás G€ograrra'
-i"iári" 

" 
ó-r'"o.ãnro. G€ÉÉ e NatuÉrs' De ec'ído cdn

Ê Nova ortogrsÍs s côín a BNCC

Und

550

04

:-u cosro MAls hrrEGReE o voLUME ur

1. Edicão. Uvro êm bÍochurâ coíí Espirâl deínâdo a

Éa,ããã' r"t",'rir N (Meremsl 05 ânos) htesrado'

I^-iãã" 
"oi 

i"n,Ee". uatematra' c'ancias' ceosrana

i-iiiáJ 
" 
ônn""rãnot GeíeÉ e Neturárs De ácordo coín

h Nova ortosráÍa e 99q!19!ç9- 100
05 \Í eu êntrer na Íoda, Aurora 100
o6 \DUke Autora Mana J. Marc*

úffi o,re É-Minhocâ Náo oá Molê Prê co€lho' Ataora

{ cê B€chara.

100

07
100

08 \ Seme 0a Uona É3raúnci aytulllYYllvv Yli: 100
09 Und 100
10 Und 100
11 100
1Z Und 100
13 100
14

rm Est'enho viíantêJúoÍã suqllqlqs9l
,ibÉíDâ v'da, Aúrg!E!qe4{c q{Í3L

100
15 Und. 100
16 100
17 lA primavera do Amo! Aur9r L''lE ga!u!!u- -- 

-

100
1a i'.'!''-.?o"$#ffi =ffi tr"";ü,.;-;;;t:-r--
19 I r.,*' u_

04 - DAS OBRIGAçóES

4.1 . DA CONTRATANTE
Itl

esp€cificações,

*w



Folhas n"

Rubli

Pr.l.irúr. l!nr.irrl d. lllo ll.ir. do Pridtr' - il^
i, r"ro x r t t t . 

' 
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4.2.7 - Náo transferir a lercêiros, total ou parcial' o

material sem a prévia e expressâ anuência da Contratante;

4.1.5. Aplicar à licitante vêncedoÍa as sançóes administrativas pÍevistas

na legislaçáo vigente.

4.2 - DA CONTRATADA

4.2.1 - PrcxF'der a entÍega do mateÍial adjudicados' dê conformidade

com o quantitativo e as especificaçõÃ @nstântes do item 03 do presente PÍojeto

Básim e da sua Proposta comercial;

4.2.2 - PtoYióenciü a tÍoca, às suas expensas, no prazo máximo dê 10

(dez) dias corridos, do material entregue com defeitos de fabricação e que não

coÍrespondâm as especificações solicitadas;

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamante à

AdministraÉo ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de

eniregá Oo'materiaf, náo implicando corÍe§ponsabilidade do Poder Público ou de seus

agentes ou prepostos;

4.2.4 - Manter inalterados os pÍeços e condiçôes propostas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus deconentes do transporte de

êmbalagem, seguÍos, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega

do mâterial;

4.2.6 - LançÍ na nota fiscal as especifcações do material, de modo

idêntico àquefas constantes do obieto deste Proieto Básico; .,.

Proc"sso nL!

enlÍêgues em embalagens resistentes que

até o seu uso, as embalâgens que estiverem

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os itens dêverão sêÍ
pÍoporcione integridade do produto

violadas s€rão reieitadas;

5.2 - A entrêga deverá ser realizada peranie a Comissáo.de Recebimenlo

aesignáoã peh CôNTRATANTE para tal fim, quê adotará os seguintes

proced imentos:

a) ProvisoÍiamente: de posse dos documentos apresentados pela

CONTúÍADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, rêceberá os

Éni prt, verilicação de êspecificâções. quantidade' qualidade'. prazos'

ãieósiãrOrrrg"ni " 
out." dados periinentes e, encontrando irÍegularidade'



(&,
,. : _. -:.

cNPJ n' 0!''t2 M/0001'2I

fixará prazo para coneção p€la CONTRATADA' medianle retirada do

õi;#;itã, ã, 
"prou"noo, 

receberá provisoriamente os bens' mediânte

recibo;

b) Definitivamente: aÉs recebrmento provisóno' verifcaÉo da

integriaZa;'ieàiização de teáes de tunoonamenlo' se for o caso' e sendo

;ã;JÀ no" .rio" termàs ao Temo de Referência e dâ proposta

uânceOora, §erá eíetivado o rêcebimento deínitivo'

5.3 - Em caso de inêgularidade náo sânada pela CONTRATADA' a Comissáo

a" nãuiÃánto reou.iri a t"ão 
- o" íatos oconidos e encaminhará à

õôHrmret{rr prra aplicação de penalidadês;

5.4 - Os custos dâ subst'tuição dos itens rejeitados conerão exclusivamente à

conta da ContÍatada;

06 - LOCAL É PRÂZO DE ENTREGA:

6.1 - O material obieto do presentê Projeto Básico- deverá.ser entregue no

Almoxarifado Cêntral da p,"t"iuá- f'funi"ipal dê Alto 4legE 9o.. 
Pindar+ MA'

localizado na Rua Nova, SIN' centrà" pt*i'ó 
'o 

Srndicato dos Trâba[*::::^Ti*''

Pr.l.'lurÁ Iunrê'e.l d. all. 
^1.!r. 

do Piídtr' - It
i, ,lolo rrtrt. Srti ' C.^rro, CEP n'61 313 000'

-KK1""";'1""iãg;;ã'íJàr;, ;;';'';áàoi oo s'p"r"o' do setor competente

6.2 - O pÍazo dê entrega do obiêto será de até no máximo 30

*n".""riiroJ"'.ir" Úr'ircl-grlpe, ôontados da data de rêcebrmenk
dias
ade

)

Empenho.

07 - DO PAGAMENTO:

7.í - O pagamento s€Íá feito oela Prefeitura Municipal de Alto AlegÍe do

Pindaré. em moeda conente n""'onát''Àài'nt" Transferência-Bancária Elêtrônica'

direto na Conta da Contrâtada " 
od""a ãte no mâtmo de 30 (trinta) dias após a

data do recebimento definitivo oo mãierià' 
-meaiante 

a apresentaÉo da competente

Nota Fiscal ou Fatura;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeilura a

solicitação de pagamento, 
"J"inJà-áã'i'u'da 

pelo Íepresentante legal da

êmDresa êm paper t'mo'aàã' ãntendo o no d? !1ry:::- licitatóÍio as

i"ií*àã". p#'t"oito em-ánta corrente como' nome e número do Banc'

nome e número aa egcno;-;'iu;eiã áa conta anexando a Nota Fiscal

ããrãrá""t" ãt""t", emltioa lem 'át""' "' 
letra bem legivel'juntamente com

óDia do contrato, oopi" oã'noiã-ã" empenno como tambem as demais

certidões atualizad'"' C"'tiLiã'ãe-ndurãno"o" de Situaçao do Fundo dê

Garantia do Tempo de se*G - i-cfSl Certrdáo de Débitos Trabalhistas -

Processo nl



w
', : ..' .'

Folhas n"- ' -
Processo n1

P..l.iiu.. Xunioip.l d. Âlt. ll.ar. do Pind.ra -

^v. 
J.ao IIlll. s/ll . c..lro, cEP i'a6.398 000,

CtiPJ i' 01.6I2 8 ! 2/O 001 '2I

CNDT, CeÍtidâo Negativa dê Débito.iunto à Prevadência Social - CND' Certidão

Conjunta Negativa d; Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da

Uniáo, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da

Procuradoria Geral da Fazênda Nacional, e certidóes negâtivas de débitos
expêdidas poÍ órgãos dâs Secretarias de Fazenda do Eslado e do Município'

7.2 - Como condiçáo para Administração efetuar o pagamento, a licitante

vencedora deveÍá manter as mesmas condições de habilitaÉo;

7.3 - O recêbimento náo exclui a responsabilidâde da Contrâtada pelo perfeito

desempenho do matêrial íomecido, cabendo-lhê sanar quaisquer inegularidadês
detectadas quando da utilizaÉo do referido mateíal;

7.4 - A nota íscal/Íatura deverá ser emitidâ pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscriÉo no CNPJ, constante da Nota de
Empenho e do Contrato, náo sê admitindo notas fscais/faluras emitidas com outro
CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

8. DA JUSTIFICATIVA DO TIPO DA LICITAÇÃO

8.'1. lnicialmente é necessário trâzer a diferença entre licitaçáo por itens e
licitação por lotes, sendo que na primeira o objeto é dividido em partes êspêcíficas,
cada qual representando um bem de forma autônoma. Por sua vez, na sêgunda há o
agrupamento de diversos itens quê formaráo o lote.

8.2. Destaca-se que para a definição do lote a Administraçáo
cautela, razoabilidade e proporcionâlidade para identificar os itens q
pois os itens agrupados devem guardar compatibilidade entre si,
inclusive as regrâs de mercado para a comercializaçáo dos
mânter a crmpelitividade necêsúria à disputa.

8.3. Em dêterminados casos náo é adequado o agru que,

embora possuam o mesmo gênero, são produzidos e comerci ados de forma
diversa, de modo a ampliar a competitividadê e obter o menor preço
as peculiaridades envolvidas dêvem, então, ser avaliadas.

possível. Todas

8.4. Diante disso, sobrelevar notar que nos termos do artigo '15, lV e § 70 da Lêi
8.666/1993 , via dê regra as compras sempre que possivel devem ser subdivididas
em tantas parcÉlas, quanlas necessáriâs, no intuilo de aprovêitar a as peculiaridades
do mercado.

8.5. Tem-se que a regra é a Íe€.lizaÉo de licitação por itens, exigindo-se
justificâtivâ adequada para a ÍealizaÉo de ceÍlame por lotes, bêm como a

demonstração da vantagem dessa.

agrr com
o integraÍáo,

ndo-se,
de modo a



w F.rr,* .;-Af-l
Processo n1

R s blicr;

Pr.l.iru.r Iuírorrtl d. 
^llo 

ll.lr. dô Prndtr' _ i

^v. 
Jolo xxlll,3r . c.nl,o cEP i'aÉ ll8'000

C il P J . ' 0 t . â 1 2 . 8 3 2 / 0 ! 0 1 ' 2 1

8.6. Nesse viés, as aquisiçôes por parte de instituiçóes públicas-devem ocorÍer

oor ite;s. todavia, no caso dà opião d; aquisiÉo por lotes a composição destes deve

ãiiriimüti"ã pÊ*iuàt, oose-anoo os critériós administrativo, técnico e emnômico

8.7. Nesse interim, levando à luz do caso concreto' é vantaioso

admini;trativamente a pârtú do momênto em que se diminui a. morosidade do

processo licitatório, bem crmo' íacilita no gerenciamento contÍatual' geÍando

diminuiÉo no quantitativo de contratos a serem iormalizados

8.8. Alêm disso, a licitaçáo por item, sem atrativo comercial, pode resultar em

licitaçóes desertas, Írustradas àu gÍandes dores de cabeçâ na gêstão contratual' vez

qre, 'foine*Aore" obrigados a entregar produtos com baixa materialidade' diante dos

àriio" logi"ti"o., sobrãtudo de transpoÍte, podem desistir da entrega ou' no mínimo'

impor resistência ao fomecimenlo.

8.9. Ademais, a compE por lote propicia em uma diminuiÉo nos riscos

inerentês à própriâ execuÉo, pois, não íestam dúvidas, o objeto preiendido' quando

àiecriaOo po, ,ario" conírau<los, podeÍá não ser integralmente entrêgue, tendo em

vista problemâs nas relações jurídicas mantidas com diversos contratados'

8.10. A outro tanto, no que tange ao cíitério técnim, também, está prêvisto'

tendo em vista que, inicialmente aÍastou a inclusáo de lote único' o que restringiria a

paÍticipaçao, além de fazer a divisão de forma racional, levando em consideraÉo um

ãirtànó dspecirico de aglutanação, qual seia similaridade entre os objetos assim

ãjregaaos, com vistas a-possiÚlitar a utilizaÉo de critério uniforme para a aplicação

dos descontos alcançâdos.

8.11. Desta Íeita, só é será indevido o julgamento de menor preço por lote'

quândo Íor prejudicial a competitividade e quando Íor recomendável a divisão em

vários oqetàs. 
-Quando 

a eglutinação se dá por iustificativas técnicâs' como impedir

prejuízos'ao coniunto da coãtratação ou mesmo evitar perde de economiâ de escala'

ela'será lícita, o que restou peÍfeitamente previsto no caso concrêto'

8.12. No que tange ao critério Econômico, a licitaçáo do tipo m€

lote há um grande ganho para a Administraçáo nâ economia de escalâ/

no caso eni tela, ou seia. na aquisiÉo de medicamentos implica

quantitativos significativos e, mnsequentemente. uma reduçao õe

Íeço por

Que aplicada
aumento de

e sêrem

atestou
por itens ê uma mesma

paqos pêla AdministraÉo

8.í3. Nessa senda, o Acórdáo TCU 5.260/2011-1C,
pregão por lotes, desde que os loles sejam integrados

natúreza e que guardêm correlaÉo entre si.

8.14. O TCU exige é a adequada justificâtiva para o agrupamento É o que

Íicou claío no Aórdãõ 539/2013-i': 'é preciso demonstrar as razóes técnicas

logísticas, econômicas ou de outra naiureza que lomam necêssário promover o



w
P..l.i!0ír Iuhiciprl d. 

^llo 
Al.gr. do Pindr.a - I^

^v. 
J.ao xItll, §/li . C.nlro, CEP i'i6.198.000,

CIPJ i' 01.312.M/0001.2I

agrupamento como medida tendente â propiciar contratações mais vantajosês,
comparativamenle à adjudicaÉo por item'.

8.15. Nesse senlido, tamtÉm, a orientação fiÍmada pelo então Ministro do TCU,
José Jorge, segundo o qual: 'a adjudicáção por grupo ou lote náo é, em princípio,
irregular, devendo a AdministraÉo, nesses casos, iustificar dê íorma fundamentada,
no rêspêclivo procêsso administrativo, a vantagem dessa opção".

8.16. Desta feitâ, no caso dos autos, ÍazõÉ,s pa.a essa iustificaliva já foram
abordadas, utilizando o critério administrativo, te:nim e econômico, como, por

exemplo, na êconomia de escala, redução de custos logíslicos, racionalidade
administrativa, facilitâ no gerenciamento conlratual, diminuição da morosidade do
processo licitatório e etc.

8.17. lsto posto, entendo devidamente justificada a vantajosidâde da opção de
realização de licitação por lote, caracreriza ndo-se efeiiva situação de êxcêçâo à regra
do aft. 15 da Lei 8.666/93.

09 . CRONOGRAÍÚA DE DESEMBOLSO

9.1 - O cronograma de desembolso seÉ realiza do em única parcela no valoí
de R$ 

-, 
a partir do recebimento definitivo do objeto, nos termos da alínea'b',

inciso XIV do art. 40, da Lei Federal n'8.666/93.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 14 de FeYeÍeiÍo de 2022

Secretario Municipal de EducaÉo de Alto Alegre do Pindaré

Processo nl

R u b lica;

/n


