
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
PROCESSO N.º 65/2016 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2016 
EDITAL Nº 20/2016 

 
TIPO: Menor preço por item. 
OBJETO: Aquisição de materiais diversos destinados à manutenção e ao desenvolvimento da 
educação infantil do Município de Nova Aliança, conforme especificações definidas no Anexo 
I. 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal n.º 8.666/93, 10.520/2.002, Decreto Municipal n.º 006/07, de 02 de 
fevereiro de 2007. 
DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 27/09/2016, às 09:30horas. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Nova 
Aliança, situada, Praça João Nolte, nº 22, Centro, na cidade de Nova Aliança, Estado de São 
Paulo. 
EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados no Setor de Licitações, onde poderão retirá-
lo, mediante identificação, endereço, número de telefone e CNPJ ou CPF. 
 

 
Nova Aliança-SP, 13 de Setembro de 2016 

 
 
 

Andréa Boraschi Vicente 
Pregoeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESSO N.º 65/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2016 

EDITAL Nº 20/2016 
TIPO: Menor Preço por Item 

 
Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 06 (seis) anexos, a 
saber:  
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL; 
ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO; 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO; 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE; 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA C.F.; 
E EXISTÊNCIA DE REGISTRO NO CADIN ESTADUAL; 
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO; 
ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO; 
ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
 
Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles se 
completam, sendo que a proponente deve, para a apresentação da PROPOSTA e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do 
EDITAL, inteirar-se de sua composição, tomando conhecimento das condições 
administrativas e técnicas que nortearão o desenvolvimento do PREGÃO e a formalização 
CONTRATUAL, que poderá ser substituída por Nota de Empenho nos termos que se dispõe o 
art. 62, da Lei Federal 8.666/93, sendo que todos os aspectos mencionados em cada 
documento deverão ser observados, ainda que repetidos em outros. 
O presente edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Nova Aliança, situada na Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, na cidade de 
Nova Aliança, e poderá ser adquirido mediante pagamento de taxa de R$ 0,20 (vinte 
centavos) por folha - custo da cópia reprográfica -, mediante a apresentação do comprovante 
de pagamento da guia de recolhimento expedido pela Prefeitura Municipal de Nova Aliança. 
No Setor de Licitação, o(al) Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio serão prestados os 
esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão. 
 
1. PREÂMBULO:    
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com 
base na Lei Federal n° 8.666/93, 10.520/2002, e Decreto Municipal n.º 006/07, de 02 de 
fevereiro de 2007, do tipo menor preço por Item. 
O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, conforme 
designação contida nos autos do processo. 
O PREGÃO será realizado dia 27 de Setembro de 2016 com início às 9:30 horas, Praça Padre 
João Nolte, nº 22, Centro, na cidade de Nova Aliança, Estado de São Paulo, na sala de 
Licitações, quando deverão ser apresentados, no início, O(S) DOCUMENTO(S) PARA 



CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
2. OBJETO: 
2.1. Aquisição de materiais diversos destinados à manutenção e ao desenvolvimento da 
educação infantil do Município de Nova Aliança, conforme especificações definidas no Anexo 
I. 
 
3. TIPO DO PREGÃO: 
3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço por item. 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
4.1. A despesa estimada para a Aquisição de materiais diversos destinados à manutenção e 
ao desenvolvimento da educação infantil do Município de Nova Aliança, conforme 
especificações definidas no Anexo I, é de R$ 42.407,00,00 (quarenta e dois mil quatrocentos 
e sete reais), será atendida por verbas constantes do orçamento vigente: 
02.09.01/12.365.0011.2039.0000/3.3.90.30.00 
02.09.01/12.365.0011.2039.0000/4.4.90.52.00. 
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos. 
5.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
de interessados que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução e 
liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando 
também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do 
direito, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (n°01) E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (n° 02): 
6.1. Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n° 01) e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) deverão ser apresentados, fechados e 
indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA-SP 
ENVELOPE PROPOSTA (Envelope n° 01) 
PREGÃO N.º 20/2016 
PROCESSO N.º 65/2016 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA-SP 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n° 02) 
PREGÃO N.º 20/2016 
PROCESSO N.º 65/2016 
 



6.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 01 (uma) via, 
redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada 
e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo 
Procurador, juntando-se a Procuração. 
6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS 
(envelope n° 01) obedecerão também os comandos contemplados nos subitens 6.3., 6.3.1., 
6.3.1.1., 6.3.1.2., 6.3.1.3., 6.3.2 e 6.3.3.. 
6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA por item. 
6.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser apresentados em 
original, cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da 
Administração Pública Municipal, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e 
inclusive expedidos via Internet. 
6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do 
original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE n° 02, para a devida 
autenticação. 
6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1., o documento original a ser 
apresentado não poderá integrar o ENVELOPE. 
6.3.1.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados 
terão, sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do 
PREGOEIRO. 
6.3.1.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade 
referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à 
forma exigida, a proponente será inabilitada. 
6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e 
traduzidos para o português por tradutor público juramentado. 
6.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / 
emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes. 
 

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA: 
7.1. A PROPOSTA deverá conter: 
a) o número do Processo e número deste PREGÃO; 
b) a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico (e-mail), estes dois últimos se houver, para contato; 
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, a descrição referida deve ser 
firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado; 
d) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação; 
e) preço unitário e global por item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo 
e irreajustável, apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
 



Nota 1: nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e 
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras 
despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc, exceto quando aos preços 
nas hipóteses de desequílibro econômico/financeiro previsto na legislação incidental. 
 
7.2. PRAZO DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto, 
conforme requisição, acompanhado da respectiva nota fiscal, certidão negativa de débitos 
junto ao INSS e regularidade de FGTS. 
 
8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os 
seguintes: 
 
I - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 
c) documento de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedade empresária ou cooperativa;  
d) ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando atividade assim o exigir. 
Obs.: Os documentos relacionados neste subitem não precisarão constar do Envelope nº. 2 - 
Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
II - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 
seguintes certidões: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 
de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; 
c.2) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários 
inscritos na Dívida Ativa, da Fazenda Estadual, da sede da licitante; e 
c.3) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 
de Negativa, relativos a Tributos Municipais Mobiliários, expedida pela setor 
competente do Município; 

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito 



com Efeitos de Negativa ou a certidão constante do item c.1 acima emitida a partir de 
03/11/2014; 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 
g) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 
benefícios da Lei Complementar Federal nº. 123/06: 

1) quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no 
sitio da Secretaria da Receita Federal; 
2) quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou 
Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício-DRE, comprovando ter 
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei 
Complementar nº. 123/06. *A participação nas condições previstas nesta alínea, implica 
no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no 
parágrafo quarto, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123/06. 

g¹) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 
g²) A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.   
 
 
III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da sede da 
pessoa jurídica da licitante ou pelo site do Tribunal de Justiça do Estado, sede da pessoa 
jurídica licitante. 
 
IV - OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 
modelo do Anexo V, conforme Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998;  
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração.  
c) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de ciência de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº. 12.799/08) 
impede(m) a contratação com a Prefeitura Municipal de Nova Aliança. 
 



8.2. A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade, emitido por 
qualquer órgão público substitui os documentos elencados neste item, com exceção da prova 
de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e a relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS); obrigando ainda a parte a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo à habilitação. 
8.2.1. Qualquer documento indispensável para a obtenção do CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado, impondo-se, para tanto, 
a apresentação do(s) mesmo(s) juntamente com a documentação contemplada no subitem 
8.2. 
8.2.2. A regularização da documentação aludida no 8.2.1. também poderá ser levada a efeito 
na própria sessão, cuja certidão/documento utilizada para a finalidade deverá observar as 
previsões contidas nos subitens 6.3., 6.3.1, 6.3.1.1., 6.3.1.2. e 6.3.1.3. 
8.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou se 
a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz e os atestados de capacidade técnica que podem ser apresentados em nome 
e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial. 
 
9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL: 
9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer na Praça Padre João Nolte, nº 22, Centro, 
na cidade de Nova Aliança, Estado de São Paulo - Setor de Licitações, durante o expediente 
normal do órgão licitante, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 horas, até a data aprazada 
para recebimento dos documentos e dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. 
9.2. O aviso do EDITAL será publicado no Jornal Bom Dia, Diário Oficial do Estado e Diário 
Oficial da União. 
9.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local 
especificados neste item. 
9.3.1. A providência a que se refere o subitem 9.3. pode se levada a efeito também por meio 
de e-mail. 
 
10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 
10.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre 
o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de 
cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será 
cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada 
para recebimento das propostas.  
10.1.1. A pretensão referida no subitem 10.1. pode ser formalizada por meio de 
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no 
endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de 
esclarecimentos encaminhado por facsimile, através do telefone (17) 38119900 cujos 
documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no 
subitem 9.1. 
10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. 
10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do 
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar 
os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes. 



 
11. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
11.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de 
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 
11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1. poderão ser formalizadas por meio de 
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no 
endereço e horário constantes do subitem 9.1.. Também será aceito pedido de providências 
ou de impugnação encaminhado por facsimile, através do telefone (17) 3811-9900, cujos 
documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 11.1. 
11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 01 (um) dia útil, a contar 
do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar 
divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 
11.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que 
implique em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) 
decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de 
nova data para a realização do certame, se for o caso. 
 
12. CREDENCIAMENTO: 
12.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, 
consoante previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da 
proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido 
procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, 
identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com 
fotografia. 
12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em 
todas as etapas / fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar 
a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo 
ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
12.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma 
deverá vir acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde 
esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário, 
bem como reconhecimento de firma. 
12.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente 
ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, deverá apresentar cópia, nos termos exigidos no item 6.3 deste 
edital, do respectivo Estatuto/ATA Social ou documento equivalente, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
12.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
12.5. A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em 
desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente 



neste PREGÃO, exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive 
recurso. 
12.6. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
12.7. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o PREGOEIRO 
declarará encerrada esta etapa / fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente no 
recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital. 
 
13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE SE 
FOR O CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
13.1. A etapa / fase para recebimento da declaração de que a licitante cumpre os requisitos 
de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação será levada a efeito 
tão logo se encerre da fase de credenciamento. 
13.1.1. A declaração de que a licitante cumpre os requisitos de habilitação e a declaração de 
microempresa ou empresa de pequeno porte não deverão integrar os ENVELOPES PROPOSTA 
e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em documentos a serem fornecidos 
separadamente; fica facultada a utilização dos modelos constantes dos ANEXOS III e IV. A 
declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte se for o caso, será recebida 
exclusivamente nesta oportunidade. 
13.2. Iniciada esta etapa / fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a declaração de que a 
licitante cumpre os requisitos de habilitação. 
13.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a 
exigência prevista inviabilizarão a participação da licitante neste PREGÃO, impossibilitando, 
em consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 
13.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a licitante continue participando 
do PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA: 
14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS, 
conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e sob a guarda do 
PREGOEIRO/ ÓRGÃO LICITANTE. 
 
15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS: 
15.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências fixadas 
no item 6 e 7. 
15.1.1. O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da 
conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
para atendimento das necessidades do órgão licitante. 
15.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o 
valor, o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência 
ao critério do menor preço por item. 
 
16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
16.1. Será desclassificada a PROPOSTA que: 



a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente 
apresentação; 
b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 
c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes; 
d) apresentar preço(s) manifestamente inexequível(is);  
e) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 
f) apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero. 
16.2. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 
serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS: 
17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO selecionará, sempre 

com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de 

menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço. 

17.1.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão 
estabelecida no subitem 17.1., o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na classificação 
provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando 
houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os 
preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 17.1.2.. 
17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para 
efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras: 
a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez 
por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) 
propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1.; ou 
b) todas as propostas coincidentes com um dos 03 (três) menores valores ofertados, se 
houver. 
17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1.2., letras “a” e 
“b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes 
empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe à 
vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta / lance. 
17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO 
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação 
das regras editalícia, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos 
pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar 
prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de 
prejuízos ao órgão licitante. 
17.1.5. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
17.1.5.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) 
superiores à proposta melhor classificada; 



17.1.5.2. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora 
da proposta de menor valor, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, 
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta. 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar 
da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “a”, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer 
a preferência e apresentar nova proposta; 
b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 
c) Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 
de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 
propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 17.1.5.1.. 
17.1.5.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 
da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte; 
17.1.5.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
serão retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, sendo 
assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 
microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo 
estabelecido no item 17.1.5; 
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no item 17.1.5., será declarada a melhor oferta aquela 
proposta originalmente vencedora da fase de lances. 
17.1.6. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no subitem 17.1, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
 
18. OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS: 
18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas / 
lances verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser 
formulados em valores distintos e decrescentes. 
18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para 
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da proponente da 
proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a 
proponente da proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL. 
18.3. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance 
verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta 
registrada para a classificação final. 
18.4. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto houver 
disponibilidade para tanto por parte das proponentes.  
18.5. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá quando 
todas as proponentes declinarem da correspondente formulação.  



18.6. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as propostas 
na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), 
sempre com base no último preço / lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a 
aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo 
motivadamente a respeito. 
18.7. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor 
preço, para que seja obtido preço melhor. 
18.8. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação. 
18.9. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do 
objeto e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da 
proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor. 
18.10. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no 
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa 
realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios 
possíveis para a correspondente verificação. 
18.11. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos 
após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem 
o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que 
incorrerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta 
escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar. 
18.12. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação 
de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance 
verbal de menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 16, 
salvo rasuras que não comprometam partes essenciais. 
18.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da 
documentação na própria sessão de processamento do pregão, até decisão sobre a 
habilitação.  
18.14. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.13., a correção da(s) falha(s) 
formal(is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a 
apresentação, encaminhamento e / ou substituição de documento(s), ou com a verificação 
desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou ,ainda, por qualquer outro método que 
venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). 
18.15. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a 
proponente será declarada vencedora. 
18.16. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências 
habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo 
sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao 
objeto e preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões 
estampadas nos subitens antecedentes. 
18.17. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da 
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja 
proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; 
observando-se igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes. 
 



19. RECURSO ADMINISTRATIVO: 
19.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou 
que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar 
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 
19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / 
procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e 
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando 
memorial no prazo de 03 (três) dias, a contar da ocorrência. 
19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
19.4. Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para 
tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente para decisão. 
19.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço e horários previstos no subitem 9.1. deste EDITAL. 
19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
20. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte 
da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao 
PREGOEIRO adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 
20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão 
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) 
do certame à(s) proponente(s) vencedora(s) e homologará o procedimento. 
20.3. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
20.4. A adjudicação será feita por item a critério da Administração Pública e caberá ao 
Prefeito Municipal de Nova Aliança 
 
21. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO: 
22.1. O resultado final do PREGÃO será publicado no Diário Oficial da União. 
 
22. CONTRATAÇÃO: 
22.1. A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura do contrato 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) expedida(s) 
pela Setor de Licitações, sito na Praça Padre Joao Nolte, nº 22, Centro, na cidade de Nova 
Aliança, Estado de São Paulo. 
22.2. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de 
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento. 
22.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
LICITANTE. Não havendo decisão, a assinatura do contrato deverá ser formalizada até o 5° 
(quinto) dia útil, contado da data da convocação. 
22.4. Para a assinatura do contrato, a Municipalidade poderá verificar, por meio da Internet, 
a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 



(FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria da Fazenda Nacional. 
22.5. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação 
de regularidade de que trata o subitem anterior, mediante a apresentação das certidões 
respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 
22.6. Também para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) 
indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos 
documentos correspondentes. 
22.7. A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar / retirar o instrumento 
equivalentes dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), 
sujeitando-a(s) às sanções previstas no item 25 e subitens. 
22.8. Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s) 
proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório. 
23. ENTREGA / RECEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÃO: 
23.1.  O licitante vencedor ficará responsável pela entrega do objeto em até 30 (trinta) dias 
após a adjudicação e homologação da presente licitação; 
 
24. DISPENSA DE GARANTIA: 
24.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO. 
 
25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
25.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
ALIANÇA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos 
contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, publicada no DOU. de 
18/07/2002, bem como: 
a) cometer fraude fiscal; 
b) apresentar documento falso; 
c) fizer declaração falsa; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
f) deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
g) não mantiver a proposta. 
25.2. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a 
incidência das demais cominações legais contempladas na Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, 
publicada no DOU de 22 /06/1.993. 
25.3 Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) 
ficará(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e 
decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de 
preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não 
aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 
25.4. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 



25.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 
implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de 
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
26-DISPOSIÇÕES GERAIS: 
26.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem 
comprometimento do interesse público, e dos contratos delas decorrentes. 
26.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste 
artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 
26.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 
estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em sentido 
contrário. 
26.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba 
direito a qualquer indenização. 
26.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a 
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO. 
26.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) 
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por 
esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 
26.7. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação 
do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
26.8. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, 
das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 
26.9. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO. 
26.10. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) 
adjudicatária(s), farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 
26.11. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 
para fins de classificação e habilitação. 
26.12. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
26.13. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 



26.14. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão as últimas. 
26.15. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com 
base na legislação municipal e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e 
princípios gerais de direito. 
 
27-DO FORO: 
27.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de 
Potirendaba-SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
Nova Aliança-SP, 13 de Setembro de 2016. 

 
 
 

Jurandir Barbosa de Morais 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA COMERCIAL 

 

DADOS DA LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

Município: Estado: 

CEP: Fone/Fax: 

CNPJ: E-mail: 

 
 

Pregão Presencial nº 20/2016 
Processo nº 65/2016 

 
Objeto: Aquisição de materiais diversos destinados à manutenção e ao desenvolvimento da 
educação infantil do Município de Nova Aliança. 

 
ESPECIFICAÇÃO DO OBEJTO/PROPOSTA 

 

Item Qt. Un. 
Discriminação 

Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 30 Un. 
Fronhas para travesseiro : Confeccionado em 
tecido 67% poliéster e 33% em algodão 
tamanho adulto. 

 
  

2 30 Un. 
Lencóis com elástico : Confeccionado em 
tecido 67% poliéster e 33% em algodão , 
tamanho para colchão de berço. 

 
  

3 30 Un. 
Lencóis com elástico : Confeccionado em 
tecido 67% poliéster e 33% em algodão , 
tamanho para colchão de solteiro . 

 
  

4 30 Un. 
Travesseiros : Confeccionado em fibra 
siliconizada , revestido em tecido 100% 
algodão , tamanho adulto. 

 
  

5 2 Un. 

Alfabeto : Confeccionado em M.D.F. 60 peças, 
sendo: 48 peças medindo 2 x 3 cm. 12 peças 
medindo 3 x 8 cm. Serigrafadas em policromia 
ultravioleta atóxica. Embalagem: Caixa de 
M.D.F. com tampa serigrafada medindo 18 x 
15 x 4 cm. Lacrada com película de P.V.C. 
encolhível. 

 

  



6 2 Un. 

Alinhavos : Confeccionado em M.D.F. 05 bases 
perfuradas de 10 x 15 cm e 5 cadarços 
coloridos de poliéster (medindo 
aproximadamente 70 cm), bases serigrafadas 
as vogais em  policromia ultravioleta atóxica. 
Embalagem:Caixa de papel microondulado 
ilustrado medindo 30 x 20 x 6 cm. Lacrada com 
película de P.V.C. encolhível. 

 

  

7 2 Un. 

Alinhavos : Confeccionado em M.D.F. 
composto por 10 bases perfuradas medindo 10 
x 15 cm e 10 cadarços coloridos de poliéster 
(medindo aproximadamente 70 cm), bases 
serigrafadas numerais em policromia 
ultravioleta atóxica com numerais de 0 a 9. 
Embalagem: Caixa de papel microondulado 
ilustrado medindo 30 x 20 x 6 cm. Lacrada com 
película de P.V.C. encolhível. 

 

  

8 2 Un. 

Alinhavos : Confeccionado em M.D.F. 
composto por 2 alinhavos de tênis coloridos, 
serigrafados em policromia ultravioleta 
atóxica. Medida do tênis: 15 x 6 x 6 cm. 
Acompanha 2 cadarços de poliéster colorido 
de aproximadamente 90 cm. Embalagem: 
Caixa de papel cartonado ilustrado, medindo 
17 x 12 x 7 cm. Lacrada com película de P.V.C. 
encolhível. 

 

  

9 10 Un. 

Bambolê : confeccionado em plastico 
resistente atoxico colorido, mangueira de 1,5 
cm de expessura. As cores podem variar. A 
medida do bambolê é de 60cm de diametro. 
Certificado do INMETRO. 

 

  

10 5 Un. 

Bandinha rítmica com 34 instrumentos : 
Instrumentos musicais. Material essencial para 
a realização do trabalho com música e todas as 
suas possibilidades de aprendizagem como 
sons, timbres, rítmos e intensidades. foram 
levadas em consideração algumas 
recomendações tais como: tamanho, peso e 
utilização de materiais atóxicos para uma 
perfeita compatibilização dos instrumentos à 
criança.  Contem: 1 Surdão - 1 Surdo Mor - 1 
Tambor - 2 Pandeiro - 2 Pastoril - 1 (par) Prato - 
1 Triângulo - 1 Agogô -  
1 Maraca - 1 Ganzá - 1 Chocalho - 2 Clave de 
rumba -  
2 Reco reco - 1 Black Black - 2 Castanholas - 2 
Coco -  

 

  



2 Flauta doce - 1 Sino - 2 Platinelas - 2 
Campanela -  
1 Afuxê - 2 (par) lixa - 1 Caxixi - 1 Ovinho. 

11 4 Un. 

Baú com peças de encaixe : Contém: 500 peças 
(plástico) em formato de tubo com os 
seguintes tamanhos em média: 
"Boia com 4 encaixes" tamanho 12 x 12 x 2,5 
cm;  
"Boia com 3 encaixes" tamanho 12 x 6 x 2,5 
cm;  
"Esfera" tamaho 5,5 x 5,5 x 5,5 cm; 
"X" tamanho 9 x 9 x 2,5 cm;  
"T" tamanho 9 x 5 x 2,5 cm;  
"Curva" tamanho 6 x 6 x 2,5 cm;  
"Linear" tamanho 6 x 2,5 x 2,5 cm;  
"Conexões" tamanho 3 x 3 x 2,5 cm;  
"Sanfona" tamanho 2,5 x 2,5 x 9 cm (fechada).               
Embalagem: 
Baú plástico tamanho 53 x 35 x 29 cm 
Objetivo: 
Este produto desenvolve a coordenação 
manual, discriminação de cores, criatividade, 
controle de força muscular, reconhecimento 
de semelhanças e diferenças, atenção e noção 
de tamanho. Com Certificação de INMETRO. 

 

  

12 3 Un. 

Baú grande com rodas e puxador : Baú 
medindo larg. 360 x alt. 340 x compr. 510 mm 
com 4 rodas grandes medindo 140 mm de 
diâmetro com puxador rebatível med. 550 mm 
contendo 75 - peças de montar com 5 pontas e 
encaixes nas pontas . Com certificação do 
INMETRO. 

 

  

13 2 Un. 
Bola de borracha n 10 : Tamanho: 48 à 52 cm 
Peso Aproximado: 200 à 220 gramas 
Descrição: Confeccionada 100% em borracha . 

 
  

14 2 Un. 
Bola de borracha n 12 : Tamanho: 58 à 62 cm 
Peso Aproximado: 300 à 330 gramas 
Descrição: Confeccionada 100% em borracha . 

 
  

15 2 Un. 
Bola de borracha n 14 : Tamanho: 68 à 72 cm 
Peso Aproximado: 380 à 430 gramas 
Descrição: Confeccionada 100% em borracha . 

 
  

16 2 Un. 

Bola de futsal : Bola Oficial de Futsal, tamanho 
mirim (sub-11),matrizada, com 32 gomos, 
confeccionada em PVC. Tamanho: 50 - 55 cm 
de diâmetro. Peso:300 - 350 g. 

 

  



17 6 Un. 

Boneca : confeccionada em pano revestido c/ 
tecido que já forma sua roupinha, medindo 
31cm de altura, com cabeça e mãozinhas em 
vinil, cabelo em lã na cor rosa e com lacinho 
rosa. Acondicionada em saco plástico.Produto 
com certificação do INMETRO. 

 

  

18 16 Un. 

Boneca grande : corpinho confeccionada em 
vinil com tecido e enchimento em fibra, braços 
e pernas em vinil flexível atoxico , corpo em 
tecido com enchimento em fibra. A boneca 
mede exatamente 64cm de altura e fala 100 
frases. Com vestidinho estampado e lacinho no 
cabelo. Produto com certificação do INMETRO. 

 

  

19 8 Un. 

Bonequinha : confeccionada em vinil mede 
20cm de altura, com braços e pernas flexíveis. 
A boneca vem com top, shortinho e varias 
chuquinhas.  

 

  

20 8 Un. 

Bonequinha : Confeccionado em vinil e 
plastico, vem com um suave cheirinho de talco, 
com um lacinho e um vestidinho que podem 
variar. Os braços a cabeça e as pernas são em 
vinil flexiveis e o corpinho em plástico , de cor 
negra. Mede 24,5 cm de altura reais. Produto 
com cetificação do INMETRO. 

 

  

21 6 Un. 

Carrinho de boneca :Estrutura em ferro, 
assento em tecido colorido, rodinhas em 
plástico. Medindas exatas 680mm de altura, 
490 mm de comprimento e 310mm de largura. 
Peso medio de 1,24 kg com selo de certificação 
do INMETRO. 
Peso: Aproximadamente 2500g  
Emite Som: Não.  
Pilhas: Não Utiliza Pilhas.  
Atenção: As Cores Podem Variar.  

 

  

22 2 Un. 

Castelo : confeccionado em Madeira 
reflorestada , modelo encantado com 64 peças 
de formas e tamanhos diferentes, com 
adesivos para montar o castelo encantado. 
Embalagem em caixa de papelão litografada . 
Produto com certificação do INMETRO. 

 

  

23 2 Un. 

Castelo : confeccionado em madeira 
reflorestada , modelo princesa, com 64 peças 
de formas e tamanhos diferentes pintadas e 
ilustradas para montar o castelo rosa da 
princesa.Embalagem em caixa de papelão 
litografada . Produto com certificação do 
INMETRO. 

 

  



24 4 Un. 

Cavalinho emborrachado : confeccionado em 
vinil atóxico colorido e cores variadas, em 
forma de animal medindas exatas 510 mm de 
altura x 325 mm de largura x 510 mm de 
comprimento ( 2 amarelos e 2 azuis ). Produto 
com certificação do INMETRO. 

 

  

25 18 Un. 
Colchonete  : Confeccionado em espuma d 26 , 
com revestimento em courvin resistente cor 
azul royal , nas medidas 1,78X0,60X0,5 cm . 

 
  

26 10 Un. 
Colchonete : Confeccionado em espuma d 26 , 
com revestimento em courvin resistente cor 
azul royal , nas medidas  1,30X0,60X0,10 mts . 

 
  

27 1 Un. 

Coleção de carrinhos  : confeccionado em vinil 
sem ftalato colorido com pintiura ilustrativa. 
Embalagem display medindo exatamente 280 
mm x 382 mm x 235 mm, composto por 10 
carrinhos medindo exatamente 111 mm x 73 
mm cada carrinho, sendo 2 pick-ups, 2 
caminhão caçamba, 2 caminhão bombeiro, 2 
fuscas e 2 carros . Produto com certificação do 
INMETRO. 

 

  

28 1 Un. 

Coleção vinil : confeccionado em vinil sem 
ftalato colorido com pintiura ilustrativa. 
Embalagem display medindo exatamente 280 
mm x 382 mm x 235 mm, composto por 10 
insetos medindo exatamente 120 mm x 90 mm 
cada inseto, sendo 2 caracois, 2 lagartos, 2 
joaninhas, 2 besouros e 2 abelhas . Produto 
com certificação do INMETRO. 

 

  

29 1 Un. 

Compressor para encher bexigas : Com chave 
seletora de preção, pode-se ajustar a pressão 
do ar para que o decorador tenha um ganho 
expressivo na redução da temperatura do ar 
que vai inflar os balões. A Chave Seletora serve 
para regular a pressão que deseja que seu 
inflador trabalhe. Infla qualquer tipo de balão, 
desde os tradicionais de 7 polegadas, até os 
260 (canudos). A potência do Motor é 1.000 
Watts. 

 

  

30 1 Un. 

Conj. Baby : Confeccionado em espuma de alta 
performance revestido em bagum 
impermeável colorido e resistente, contando 7 
peças medindo 200 x 60 x 60cm fixadas com 
velcro. 

 

  



31 1 Un. 

Conj. de alimentação : Conjunto de 
alimentação composto de 5 lugares para bebês 
. Material tipo mesa, com  sapatas 
antiderrapantes, estrutura, ferragens em tubo 
de aço 50/30 com tratamento antiferruginoso 
e pintura eletrostática a pó em forno de alta 
temperatura. Tampo em MDF 18mm 
disponível em cor branca medindo 2,5mt x 
84cm x 76cm de altura com borda envernizada 
e cantos arredondados, contém 5 assentos 
anatômicos em plástico medindo 21 cm de 
profundidade x 24 cm de largura x 31cm de 
altura, com apoio antiderrapante na parte 
frontal da cadeirinha e cinto para crianças. 

 

  

32 2 Un. 

Conj. Quebra cabeça : Descritivo Detalhado: Kit 
de quebra-cabeça Casal, contendo 10 jogos, 
sendo cada quebra-cabeça um casal de animal 
com corte diferenciado (Casal de gatos, casal 
de elefantes, casal de patos, casal de peixes, 
casal de ratos, casal de sapos, casal de 
tartarugas, casal de ursos, casal de cachorros e 
casal de ovelhas). Peças de M.D.F.  pintadas e 
serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica 
conforme ilustrações acima citadas. 10 Bases 
de M.D.F. com fundo em baixo relevo (para 
montar o quebra-cabeça), cada base mede: 
33,5 x 26,5 cm. Embalagem: Película de P.V.C. 
encolhível.Descritivo Detalhado: Kit de quebra-
cabeça Casal, contendo 10 jogos, sendo cada 
quebra-cabeça um casal de animal com corte 
diferenciado (Casal de gatos, casal de 
elefantes, casal de patos, casal de peixes, casal 
de ratos, casal de sapos, casal de tartarugas, 
casal de ursos, casal de cachorros e casal de 
ovelhas). Peças de M.D.F.  pintadas e 
serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica 
conforme ilustrações acima citadas. 10 Bases 
de M.D.F. com fundo em baixo relevo (para 
montar o quebra-cabeça), cada base mede: 
33,5 x 26,5 cm. Embalagem: Película de P.V.C. 
encolhível.Com certificado do INMETRO. 

 

  

33 1 Un. 

Deita bebê : Acessório que alia segurança e 
higiene ao ato de trocar o bebê. Material 
confeccionado em espuma revestido em 
bagum colorido e com costura resistente. 
Dimensões aproximadas (CxLxA): 50 x 70 x 
10cm. 

 

  



34 1 Un. 

Display de carrinhos : confeccionado em 
plástico resistente atoxico colorido em cores 
vivas e brilhantes .Embalagem display 
Composto por 16 carrinhos em 4 modelos 
diferentes fechados em baixo com capa 
protetora, com adesivos ilustrativos, cada 
carrinho mede exatamente 9cm x 6cm x 6,5 
cm. Produto com certificação do INMETRO. 

 

  

35 1 Un. 

Dominó : Confeccionado em vinil medindo 33 
cm de comprimento x 20 cm de largura x 2 cm 
de altura. Cada peça tem a frente dividida em 
duas partes com ilustrações de animais. 
Acondicionado em sacola plástica. 

 

  

36 1 Un. 

Gangorra : Características: 
Gangorra temática com assento individual; 
Base curva, que garante um balanço suave e 
uniforme; 
Assento anatômico, com apoio para as costas; 
Punhos grandes para que a criança possa ter 
maior segurança ao utilizar o brinquedo; 
Adesivos dos olhos e corpo são produzidos em 
vinil; 
Suporta até 30 kg. 
Matéria-Prima: 
PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear 
(material não tóxico e reciclável) pigmentado 
(colorido) com aditivos em sua composição 
que prolongam a manutenção de sua 
coloração original. 
Indicação de idade: 1 ano 
Medidas: 80,7 x 31,5 x 50,5 cm "Produto" 
Descrição: 
Gangorra temática, com assento individual de 
cor azul estilizado cachorro, estimula a criança 
a desenvolver a coordenação motora e 
equilíbrio, com segurança e conforto. 
Dimensões: 
Comprimento: 81 cm 
Largura: 31,5 cm 
Altura: 50 cm 

 

  



37 1 Un. 

Gangorra : Características: 
Gangorra temática com assento individual; 
Base curva, que garante um balanço suave e 
uniforme; 
Assento anatômico, com apoio para as costas; 
Punhos grandes para que a criança possa ter 
maior segurança ao utilizar o brinquedo; 
Adesivos dos olhos e corpo são produzidos em 
vinil; 
Suporta até 30 kg. 
Matéria-Prima: 
PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear 
(material não tóxico e reciclável) pigmentado 
(colorido) com aditivos em sua composição 
que prolongam a manutenção de sua 
coloração original. 
Descrição:Gangorra temática, com assento 
individual de cor laranja estilizado tigre, 
estimula a criança a desenvolver a 
coordenação motora e equilíbrio, com 
segurança e conforto.  
 Dimensões: 
Comprimento: 80,7 cm 
Largura: 31,5 cm 
Altura: 45,5 cm. 

 

  

38 1 Un. 

Jogo da memória :  Descritivo detalhado: 
Confeccionado em M.D.F. 20 pares totalizando 
40 peças de 5 x 5 cm cada, serigrafadas em 
policromia ultravioleta atóxica. Embalagem: 
Caixa papel microondulado ilustrado medindo 
17 x 17 x 4,5 cm com tema de frutas e 
hortaliças. Lacrada com película de P.V.C. 
encolhível.Com certificado do INMETRO. 

 

  

39 1 Un. 

Jogo da memória : Descritivo detalhado: 
Confeccionado em M.D.F. 20 pares totalizando 
40 peças de 5 x 5 cm cada, serigrafadas em 
policromia ultravioleta atóxica. Embalagem: 
Caixa papel microondulado, litografado, 
ilustrado medindo 17 x 17 x 4,5 cm com tema 
comunicação e transporte. Lacrada com 
película de P.V.C. encolhível.Com certificado 
do INMETRO. 

 

  



40 1 Un. 

Jogo de dominó : O dominó incentiva o 
raciocínio lógico, concentração e memoria, 
além de ser uma ótima ferramenta pedagógica 
quando aliado a diferentes temas e 
disciplinas.Descritivo detalhado:Confeccionado 
em M.D.F. 28 peças de 7 x 3,5 cm, pintada e 
serigrafada com tinta ultravioleta atóxica em 
uma das faces. Embalagem: Caixa papel 
cartonado ilustrado medindo 18,5 x 14 x 4,5 
cm com tema animais domésticos. Lacrada 
com película de P.V.C. encolhível.Com 
certificado do INMETRO. 

 

  

41 1 Un. 

Jogo dominó : Confeccionado em plástico 
rígido, colorido e atóxico, encaixe macho e 
fêmea, contendo 28 peças laváveis medindo 
25,5 x 13,7 x 3cm cada peças, estampado 
animais pelo sistema SILK SCREEN. 
Acondicionado em sacola de PVC com ziper e 
alça. 

 

  

42 1 Un. 

Jogo dominó : Confeccionado em plástico 
rígido, colorido e atóxico, encaixe macho e 
fêmea, contendo 28 peças laváveis medindo 
25,5 x 13,7 x 3cm cada peças, estampado 
frutas pelo sistema SILK SCREEN. 
Acondicionado em sacola de PVC com ziper e 
alça. 

 

  

43 1 Un. 

Jogo dominó gigante : Confeccionado em 
espuma soft D33 revestido em corano 
ecológico impermeável, impresso formas 
geométricas em policromia eco. Contendo 28 
peças acondicionadas em embalagem de pvc 
cristal 20. Medidas  0,14 x 0,09 x 0,03 

 

  

44 1 Un. 

Jogo dominó gigante : Confeccionado em 
espuma soft D33 revestido em corano 
ecológico impermeável, impresso o alfabeto 
em policromia eco. Contendo 28 peças 
acondicionadas em embalagem de pvc cristal 
20. Medidas  0,14 x 0,09 x 0,03 cm . 

 

  

45 1 Un. 

Kit animais infantil : confeccionado em plastico 
firme e resistente em cores fortes e vivas. O Kit 
é formado por 4 animais com rodinhas que 
facilitam o movimento, e que ao se mexerem 
acendem luz e emitem som. Os animais felizes 
que compõem o kit são 1 elefante, 1 
hipopótamo, 1 rinoceronte e 1 porquinho. 
Produto com certificação do INMETRO. 

 

  



46 1 Un. 

Kit bichinhos : Confeccionado em espuma de 
alta densidade revestido em corano. 
Ideal para salas de estimulação. 
Medidas.: 1,12 x 0,26 x 0,49 

 

  

47 2 Un. 

Kit blocos : Os Cubos Educativos permitem 
associações entre nomes e objetos de forma 
lúdica e divertida. O conjunto é confeccionado 
em plástico PVC e espuma, impresso em 
policromia, contendo 10 peças de 100x100mm. 
Acondicionado em embalagem plástica. 

 

  

48 2 Un. 

Kit Boliche  : kit composto por 8 peças , sendo 
elas 6 pinos de boliche e 2 bolas confeccionado 
em plástico atoxico, colorido, medindo 
exatamente 7cm de diâmetro por 21 de altura 
cada peça, acondicionado em embalagem 
plástica original trânsparente resistente com 
alça. Com certificado INMETRO. 

 

  

49 2 Un. 

Kit caminhãozinhos : confeccionado em 
plástico polipropileno atoxico colorido em 
cores vivos e brilhosas. O Kit é composto por 6 
caminhõeszinhos desmontaveis medindo 
exatamente 180 mm de comprimento x 105 
mm de largura x 168 mm de altura, com 
pecinhas de formas e tamanhos diferentes 2 
caminhão bombeiro, 2 basculante e 2 guincho . 
Produto com certificação do INMETRO. 

 

  

50 1 Un. 

Kit caminhões construtores : confeccionados 
em plástico atoxico, colorido. O kit é composto 
por 4 caminhões de diferentes modelos, 
sendo: 1 caminhão entulho medindo 
exatamente 28x12x13,5 cm, 1 caminhão 
tanque medindo exatamente 26x12x13,5 cm, 1 
caminhão caçamba medindo exatamente 
30x12x14 cm, 1 caminhão betoneira medindo 
exatamente 28x15x14 cm. Produto com 
certificação do INMETRO. 

 

  

51 1 Un. 

Kit carrinhos baby : Composto por 4 carrinhos 
em formatos arredondados , fechados em 
baixo com capa protetora, com olhos e cores 
vivas (amarelo, azul, verde e vermelho), 
produto atoxico, as medidas exatas são de 9cm 
comprimento x 6cm altura x 6,5cm largura . 
Embalagem em plástico. Produto com 
certificação do INMETRO. 

 

  



52 1 Un. 

Kit com 10 brinquedos infantis : Kit composto 
por 10 peças em plástico colorido resistente , 
atóxico, fácil manuseio , com peças em alto 
brilho . Sendo as peças; 1-tartaruga de puxar , 
1- palhaço pierro ,1-palhaço teimoso , 1- 
palhaco argoleco , 1- patinho de puxar , 1- 
palhaço patimbum , 1- palhaço trevo , 1- 
palhaço narizinho , 1- locomotiva , 1- cachorro. 
Acondicionados em sacola plástica 
trânsparente . Com certificado INMETRO. 

 

  

53 3 Un. 

Kit comprinhas : kit confeccionado em plastico 
atoxico colorido, composto por 25 peças, 
sendo: 1 cesta, 1 cebola, 1 milho, 1 pimentão, 
1 tomate, 1 uva, 1 limão, 2 bananas, 1 fca, 1 
catchup, 1 mostarda, 2 latas de refrigerante, 2 
latas de ervilha, 1 conjunto de notas, 1 
conjunto de moedas, 7 caixinhas de rodutos 
diversos. Com certificação do INMETRO. 

 

  

54 10 Un. 

Kit cozinha : Kit composto por 13 peças 
confeccionadas em plastico. As peças que 
compoe o conjunto são: 1 panelinha, 1 
escorredor, 1 leitera, 2 pratos, 2 copos, 2 facas, 
2 garfos, 2 colheres. Com certificação da 
INMETRO. 

 

  

55 2 Un. 

Kit didático : Kit formado por 4 peças em forma 
de bichos coloridos. Os bichos que formam o 
kit são: 1 lesma colorida com telefone e botão 
de discagem medindo 26cm x 20,5cm x 
18,5cm, 1 tartaruga com telefone que usa 
chapéu e que tem patinhas de facil 
movimentação medindo 20cm x 13,5cm x 
11,5cm, 1 elefante com telefone e rodinhas 
22cm x 26cm x 22cm, e 1 tartaruga que 
acompanha pecinhas de formas diferentes 
para encaixar nos orificios do corpinho 27cm x 
21cm x 18,5cm. Produto com certificação do 
INMETRO. 

 

  

56 1 Un. 

Kit Fantoches : Kit composto por 4 
personagens caracterizados com as cores 
padrões da reciclagem. Confeccionado em 
Feltro e detalhes em  E.V.A. Olhos de plástico  
Personagem Masculino (VIDRO),  Personagem 
Masculino (PAPEL), Personagem Feminino 
(METAL) e Personagem Feminino (PLÁSTICO). 
Medindo entre 33 cm a 35 cm. Embalagem: 
Saco plástico com solapa colorida em papel 
couchê. Produto com certificação do 

 

  



INMETRO. 

57 6 Un. 

Kit ferramentas : Confeccionado em plástico 
resistente colorido em cores viva. O kit é 
composto por 1 caixinha para as ferramentas 
com espaços para encaixar as porcas e os 
parafusos, 4 porcas, 4 parafusos, 1 alicate, 1 
chave de boca, 1 chave inglesa, 1 chave de 
fenda, 3 formas planas, 1 martelo, 1 serrote. 
Medidas exatas do produto 270 mm de largura 
por 220 mm de altura por 180 mm de 
profundidade. Produto com certificação do 
INMETRO. 

 

  

58 6 Un. 

Kit mini chef : confeccionado em plastico 
atoxico, colorido. Composto por um mini fogão 
e 2 panelinhas com tampas. O fogão possui 
botoes que rodam e peças removíveis. Com 
certificação do INMETRO. 

 

  

59 3 Un. 

Kit mordedor : confeccionado em vinil, atoxico, 
em formatos de astros. O kit é formado por 6 
peças sendo: 2 estrelas, 2 luas e 2 sóis. As 
cores podem variar. As peças contem um 
orifício para a firmeza das mãos do bebê. 

 

  

60 2 Un. 

Kit musical : confeccionado em plástico 
atóxico, colorido, totalmente interativo. Este 
kit desenvolve a sensibilidade musical. A 
criança que brinca com os sons e com as luzes, 
desenvolve a sensibilidade rítmica e visual. 
Composto por 04 peças, sendo: 01 bateria 
(som) medindo exatamente 150 mm de 
comprimento, 01 trompete medindo 
exatamente 150 mm de comprimento (luz e 
som), 01 piano (som) medindo exatamente 
150 mm de comprimento e 01 violão (luz e 
som) medindo 165 mm de comprimento. 
Produto com certificação do INMETRO. 

 

  

61 2 Un. 

Kit pick ups : confeccionados em plástico 
atóxico composto por 4 pick-ups cabine 
estendida em cores variadas com rodas grande 
com amortecedores decorativos coloridos em 
papelão , grades frontal , rodas brancas , 
retrovisor e adesivo de porta medindo 
exatamente 270 mm de comprimento x 200 
mm de largura x 180 mm de altura fechadas 
em baixo com capa protetora para maior 
segurança , embalagem litografada medindo 
320 mm de comprimento x 200 mm de altura x 
212 mm de profundidade. Produto com 

 

  



certificação do INMETRO. 

62 2 Un. 

Kit pick ups e carros : confeccionados em 
plástico atoxico colorido, o kit é composto por 
4 automoveis de medelos diferentes, sendo: 1 
pick-up medindo exatamente 
27,5cmx9,5cmx11cm, 1 carro ambulância 
medindo exatamente 26cmx10cmx10,5cm, 1 
carro sport medindo exatamente 
27,5cmx9cmx10,5cm, e 1 carro polícia 
medindo exatamente 28cmx9cmx10,5cm. 
Produto com certificação do INMETRO. 

 

  

63 3 Un. 

Kit praia : confeccionado em plástico 
polipropileno atóxico, colorido em cores vivas. 
O kit é formado por 6 peças sendo: 1 carrinho 
de mão, 1 pá, 1 rastelo, 1 regador, 1 peneira, 1 
forma de sapo e 1 forma de caranguejo. As 
medidas da carriola são: 51,5 x 29 x 20 cm. 
produto com certificado do INMETRO. 

 

  

64 2 Un. 

Kit vinil : composto por 15 peças sendo : 1 
carrinho , 1 avião , 1 trenzinho , 1 girafa , 1 
elefante , 1 baleia , 1 urso panda , 1 
hipopótamo , 1 pintinho , 1 urso , 1 cachorro , 
1 tigre , 1 porquinho , 1 leão , 1 tartaruga , 
medindo média de 11 cm de altura cada . 
Confeccionados 100% em vinil não tóxico , ao 
apertar emite som para criança se divertir e 
brincar . 

 

  

65 2 Un. 

Sacolão com peças de encaixe : Peças 
confeccionadas em plástico colorido, de 
formatos e tamanhos diferentes, peças com 
rodinhas. Auxiliam no desenvolvimento 
criativo e habilidades motoras.Medida da peça 
maior 13 cm de comprimento x 6 cm de 
largura x 2 cm de altura , 2,5 cm x 2,5 cm x 2 
cm de altura , para criança brincar e se divertir 
. 

 

  

66 3 Un. 

Sacolão com peças de encaixe grande : 
confeccionado em plástico atóxico, colorido, 
encaixáveis, medindo 0,18 x 0,08 x 0,045cm 
(CxLxA- peça maior). Acondicionado em sacola 
plástica transparente com zíper.Produto com 
certificação do INMETRO. 

 

  

67 3 Un. 

Sacolão com peças de encaixe infantil : 
Confeccionado em plástico atóxico colorido, 
em cores vivas, contendo 1000 peças de 
encaixe, em diversos formatos: retas, angular, 

 

  



curvas, etc, medindo aproximadamente 06 x 
02 x 02cm (peça maior).Produto com 
certificação do INMETRO. 

68 3 Un. 

Sacolão com peças de encaixe infantil : 
Confeccionado em plástico polipropileno 
atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 
120 peças que formam 08 tipos de brinquedos 
de encaixe. Acondicionado em sacola de PVC 
cristal transparente, com bordas em vivo 
brilhante e alça. 

 

  

69 1 Un. 

Sacolão com peças em madeira para construir 
cidades : Confeccionado em madeira de 
reflorestamento, com peças retangulares 
medindo 5,4 cm x 2,7 cm de largura x 18 mm 
de espessura , triângulos medindo 2,4 cm de 
diâmetro x 18 mm de espessura e o outro 
medindo 4,9 cm de altura x 4 cm de largura x 9 
mm de espessura , quadrados medindo 2,8 cm 
de altura x 2,8 cm de largura x 18 mm de 
espessura , ponte medindo 5,4 cm de 
comprimento x 2,7 de largura x 18 mm de 
espessura e ponte pequena quadrada medindo 
2 cm x 2 cm x 2 cm de profundidade, formando 
paredes , paredes com ponte , paredes com 
relógio , paredes com janela , impresso em silk-
screen, contendo 700 peças. Acondicionado 
em sacola de PVC cristal, transparente, com 
bordas em vivo brilhante e alça de nylon. 
Produto com certificação do INMETRO. 

 

  

70 3 Un. 

Sacolão de encaixe gomos : confeccionado em 
plástico atoxico, em cores vivas e com pontas 
que se encaixam entre si. O formato das peças 
são curvas que formam varias formas. O kit é 
formado por 144 peças grande tipo big 
acondicionadas em saco plastico com 
ziper.Produto com certificação do INMETRO. 

 

  

71 2 Un. 

Sacolão formas  : Composto por 212 pçs 
confeccionadas em plasticas de diversos 
formatos, o kit formas permite o melhor 
desenvolvimento da criatividade e habilidades 
motoras.Produto com certificação do 
INMETRO. 

 

  

72 1 Un. 

Senta bebê : Conforto e autonomia para o 
bebê sentar com segurança. Material 
confeccionado em espuma revestido em 
bagum colorido e com costura resistente. 

 

  



Dimensões aproximadas (CxLxA): 60 x 50 x 
15cm. 

73 1 Un. 

Tabela de basquete : Tabela confeccionada em 
MDF de 9 mm; 
Estrutura metálica tubular desmontável.Com 
ilustração estilo americana;Possui aro 
trefilado;Rede de Nylon; 
Possui duas posições de regulagem de altura; 
Medidas do chão ao aro 1,94 m e 2,39 m; 
Medidas da tabela: ( 0,57 x 0,67 ) m. 
Medidas do aro: ( 36 cm diâmetro ). 
Medidas da embalagem: ( 1,88 x 0,77 x 0,11 ) 
m. 
Cubagem: ( 0,1592 m³ ) 

 

  

74 6 Un. 

Triciclo :  Confeccionado em plástico soprado, 
assento anatômico, estrutura em dupla 
camada: maior durabilidade e resistência, peso 
máximo da criança é de 19kg, altura máxima 
da criança é de 106cm. Medindo 43cm de 
largura x 61cm de comprimento x 47,5cm de 
altura. Idade sugerida a partir de 1 ano. 
Acondicionado em embalagem de papelão 
litografada.Com certificado do INMETRO. 

 

  

75 6 Un. 

Triciclo : Completamente dinâmico e 
ergométrico, possui um pedalar macio, 
silencioso e confortável devido aos pneus em 
EVA. 
Características 
Pneus em EVA 
Quadro, garfo e guidão em alumínio 
Manopla em elastômero TPE Atóxico 
Placa frontal 
Buzina. Peso máximo recomendado: 21 Kg 
Altura máxima recomendada: 112 cm 
Peso do produto: 2,180 Kg 
Peso com a embalagem: 2,780 Kg 
Cubagem: 0,040 m³ 
Dimensões do produto (CxAxL): 64 cm x 52 cm 
x 46 cm 
Dimensões da embalagem (CxAxL): 44 cm x 38 
cm x 24 m 
Idade mínima recomendada: A partir de 18 
meses . Estilizado menino. 

 

  



76 6 Un. 

Triciclo : Completamente dinâmico e 
ergométrico, possui um pedalar macio, 
silencioso e confortável devido aos pneus em 
EVA. 
Características 
Pneus em EVA 
Quadro, garfo e guidão em alumínio 
Manopla em elastômero TPE Atóxico 
Placa frontal 
Buzina. Peso máximo recomendado: 21 Kg 
Altura máxima recomendada: 112 cm 
Peso do produto: 2,180 Kg 
Peso com a embalagem: 2,780 Kg 
Cubagem: 0,040 m³ 
Dimensões do produto (CxAxL): 64 cm x 52 cm 
x 46 cm 
Dimensões da embalagem (CxAxL): 44 cm x 38 
cm x 24 m 
Idade mínima recomendada: A partir de 18 
meses . Estilizado menina. 

 

  

Valor global    

 
 

a) Prazo de garantia do produto ofertado: ______________(mínimo de 12 meses) a contar da 

data de entrega. 

c) Prazo de Entrega: ___ (_______) dias corridos, contados a partir do recebimento pela 

empresa adjudicatária da Autorização de Compra (máximo 15 dias corridos). 

d) Validade da proposta (mínimo 60 dias): _________________ 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que o produto ofertado atende todas as especificações 

exigidas neste Anexo. 

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na 

data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, 

material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

 
 

 

 

 

 



ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob 
n.º ................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) 
Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF 
n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) 
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF 
n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão 
Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao 
presente PREGÃO PRESENCIAL , com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as 
fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas 
na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 
lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor 
recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
A presente Procuração é válida até o dia ............. 
 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura do representante legal  

 
 
 
 
 
 
 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 
mesma deverá vir com firma reconhecida e acompanhada do ATA social da proponente ou 
de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante. 

 
  



ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança - SP 
Endereço: Praça João Nolte, nº 22, Centro, na cidade de Nova Aliança, Estado de São Paulo 
 
 
 
Processo Licitatório n° 65/2016 
Pregão Presencial n° 20/2016 
 
                               Sr(a). Pregoeiro(a), 

 
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 

10.520 / 2002, a empresa ............(indicação da razão social) cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2016, cujo objeto a Aquisição de 
materiais diversos destinados à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil do 
Município de Nova Aliança, conforme especificações definidas no Anexo I. 

Local e data. 
Assinatura do representante legal  

 
 
  



ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança - SP 
Endereço: Praça João Nolte, nº 22, Centro, na cidade de Nova Aliança, Estado de São Paulo 
 
 
Processo Licitatório n° 65/2016 
Pregão Presencial n° 20/2016 

 
 
A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita 

no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representada pelo(a) sr.(a) 
(representante legal da empresa), no cargo de (....), portador (a) do R.G. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _e do CPF nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das 
sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa 
__________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ 
Nº. ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº. 
20/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Aliança-SP. 

 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura do representante legal  

 
 
 
 
 
 
  



 
ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA C.F.; E 

EXISTÊNCIA DE REGISTRO NO CADIN ESTADUAL 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança - SP 
Endereço: Praça João Nolte, nº 22, Centro, na cidade de Nova Aliança, Estado de São Paulo 
 
Processo Licitatório n° 65/2016 
Pregão Presencial n° 20/2016 
 
 
A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _ 
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representada pelo(a) sr.(a) (representante legal da empresa), no 
cargo de (....), portador (a) do R.G. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _e do CPF nº _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _, DECLARO sob as penas da Lei: 
 
a) Que nos termos da Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 que alterou dispositivos 
da Lei n.º 8.666, de 16 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, que a nossa empresa, 
encontra-se em situação regular no Ministério do Trabalho no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. 
Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e 
qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos;  
 
b) ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, 
impede a contratação com a Prefeitura Municipal de Nova Aliança, de acordo com a Lei 
Estadual nº 12.799/08.  
 

 
Local e data. 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura do representante legal  

 
 
 
 

  



 ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO  
 
 

 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Ref. Pregão Presencial nº 20/2016 
Processo Licitatório nº 65/2016 
 
 
 
 

Eu, (nome completo), representante legal da (razão social), com sede na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob nº (......), interessada em participar da 
licitação em epígrafe que visa a Aquisição de materiais diversos destinados à manutenção e 
ao desenvolvimento da educação infantil do Município de Nova Aliança, conforme 
especificações definidas no Anexo I, DECLARO, sob as penas da lei que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para habilitação da referida empresa no presente processo 
licitatório e que estou ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
Local e data 
Assinatura 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DO CONTRATO Nº _______, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA ALIANÇA E A EMPRESA ____________. 

 

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
ALIANÇA, pessoa jurídica de direito público interno, situada na , Praça João Nolte, nº 22, 
Centro, CEP: 15.885-000, na cidade de Nova Aliança, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 65.711.699/0001-43, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, 
representada neste ato por sua(seu) Prefeita(o) Municipal, a(o) Sr(a). 
____________________, portador(a) do RG nº ____________ SSP/SP e do CPF nº 
______________, e, do outro lado, a empresa _______________________________, inscrita 
no CNPJ sob o nº __________________ e inscrição estadual nº __________________, com 
sede na ______________________, Bairro _____________, CEP ________________, na 
cidade de _________________, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Senhor(a) _____________________,         (cargo)        , portador(a) do RG nº 
_____________ e do CPF nº _________________,  resolvem celebrar o presente Contrato 
aquisição de materiais didáticos escolares e equipamentos, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Nova Aliança, conforme 
especificações definidas no Anexo I, com fulcro na Lei do Pregão nº10.520, de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 
8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento Administrativo Pregão 
nº 20/2016, Processo Licitatório nº 65/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto deste contrato é Aquisição de materiais diversos destinados à manutenção e 
ao desenvolvimento da educação infantil do Município de Nova Aliança, conforme 
especificações definidas no Anexo I. 

1.2.  O fornecimento do objeto deste Contrato obedecerá ao estipulado neste 
instrumento, bem como às disposições constantes dos documentos adiante 
enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 
complementar deste contrato: 

a) Edital de Pregão nº 65/2016; 
b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante do 
Procedimento Administrativo Pregão nº 20/2016; 
1.3 - A finalidade do objeto deste contrato é a aquisição de materiais didáticos escolares e 
equipamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, da 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança, conforme especificações definidas no Anexo I 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo não superior a 15 (quinze) dias 
corridos contados do recebimento pela Contratada da Autorização de Compra ou de 
Fornecimento, conforme o caso. 



2.2. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme especificações e 
condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, 
no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital. 
2.3. Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto 
licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta 
Prefeitura Municipal. 
2.4. Os produtos deverão ser novos e acondicionados em embalagens apropriadas para o 
armazenamento e transporte. 
2.5. A entrega deverá ser feita, após agendamento, no local indicado pela Prefeitura 
Municipal de Nova Aliança, telefone (17) 3811-9900. 
2.6. O recebimento será realizado pelo setor autorizado, mediante Atestado de 
Recebimento. 
2.7. Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas às determinações do Edital e 
seus anexos. 
2.8. O recebimento não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela 
qualidade, correção e segurança do objeto licitado. 
2.9. Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá: 
2.9.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de 
Referência, determinando sua substituição; 
2.9.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes. 
2.9.3. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de cinco dias úteis, contados 
do recebimento pela Contratada da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
ofertado. 
2.9.4. O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma 
da lei, pela qualidade, correção e segurança do objeto. 
2.9.5. O prazo mínimo de garantia dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses a partir da 
data da emissão do Atestado de Recebimento. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 - Os valores unitários referentes ao fornecimento dos produtos, serão os estipulados na 
proposta apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Procedimento Administrativo do 
Pregão nº 20/2016, vencedora do(s) item(ns) nº _______________, no valor total de R$ 
____________________ (________________). 
3.2 - Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis, podendo, para manter o 
equilíbrio contratual, ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, 
tal como variação substancial do custo de aquisição do produto, junto ao distribuidor, 
devidamente justificado e demonstrado pela Contratada. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota 
Fiscal à CONTRATANTE, com o atestado de entrega a ser emitido pela CONTRATANTE. 
4.1.1. Não será efetuado pagamento antecipado em relação ao prazo previsto. 



4.2. O pagamento será realizado por meio de cheque nominal a empresa ou, na 
impossibilidade de apresentação deste, por depósito em conta corrente, através de ordem 
bancária. 
4.3. Poderá o Município, para implementação do pagamento, exigir a comprovação de que a 
Contratada encontra-se em situação fiscal regular, comprovada mediante apresentação, 
juntamente com a Nota Fiscal, das Certidões de Regularidade perante a fazenda Federal, 
Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Débitos Trabalhista. A não apresentação dos documentos 
de regularidade tributária e trabalhista, não será causa de retenção de pagamento, mas 
poderá levar a rescisão contratual por culpa da contratada, fazendo incidir as sanções 
previstas neste contrato, edital e na lei nº 10.520/02. 
4.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos 
como condição para pagamento, por parte da CONTRATADA, importará na prorrogação do 
prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE. 
4.6. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda 
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas; 
4.7. Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
4.8. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela contratada. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
5.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogável no interesse das partes, por igual período. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1 - As despesas estimadas em R$ -----------------------, onerará os recursos orçamentários e 
financeiros, reservados na Funcional Programática 
02.09.01/12.365.0011.2039.0000/3.3.90.30.00 
02.09.01/12.365.0011.2039.0000/4.4.90.52.00. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato, o CONTRATANTE se compromete a: 

a) fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente 
contrato; 
b) pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos 
tributos devidos, consoante a legislação vigente; 
c) acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento 
deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;  
   
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato a CONTRATADA se compromete a: 
a) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e 
expressa anuência do CONTRATANTE; 



b) credenciar junto ao CONTRATANTE um representante e números de telefone e fax para 
prestar esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações que porventura 
surgirem durante a execução contratual; 
c) indicar, a pedido do CONTRATANTE, telefone para contato fora dos horários normais de 
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que 
porventura venham a ocorrer; 
d) responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
e) responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes ao objeto 
por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o 
CONTRATANTE; 
f) manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
g) fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses, o item adquirido; 
 
9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da 
CONTRATANTE, devidamente designado, podendo ser assistido por terceiros, cabendo-lhes 
dentre outros: 
9.1.1 Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam 
tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados; 
9.1.2 Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 
competência; 
9.1.3 Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da 
Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento 
deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos 
escritos que comprovem essas solicitações de providências; 
9.1.4 Acompanhar a entrega dos itens que integram este objeto, atestar seu recebimento 
parcial e definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade do objeto contratado; 
9.1.5 Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias 
relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos. 
9.2. O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da 
CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao 
CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades ou danos na execução do objeto contratado. 
9.3. As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, 
encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 
9.4. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, 
observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, 
bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual. 
9.5. É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os 
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela 
indicados. 



9.6. Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela 
Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 
10.1 - O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o 
acompanhamento do contrato, de forma provisória, imediatamente após efetuada a entrega, 
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e perfeitas 
condições de funcionamento e segurança. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1 - De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução 
do  objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração do Município 
de Nova Aliança, à multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso. 
11.2 - A multa prevista no item 11.1 será descontada dos créditos que a CONTRATADA 
possuir com o CONTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, 
inclusive com a multa prevista no item 11.3. 
11.3 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial do objeto que lhe for adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado as seguintes penalidades: 
a) advertência em simples irregularidades que não apresentam prejuízo efetivo de ordem 
administrativa à Contratante, exceto situações previstas em outros locais do presente edital; 
b) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor do pedido representado pela Nota de 
Empenho/Autorização de Compras, por dia, na hipótese de atraso injustificado da entrega do 
bem, sendo aplicada em dobro nas reincidências, sem prejuízo dos descontos e indenizações. 
A presente multa será aplicada também nos dias de atraso nas substituições de produtos que 
não estejam em conformidade com o objeto licitado; 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, pelo descumprimento de 
qualquer outra disposição do edital e seus anexos; 
d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão do 
mesmo por culpa do contratado, sem prejuízo da suspensão temporária de participação em 
licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Aliança, por um 
ano; 
e) declaração de inidoneidade nas hipóteses que caracterize fraude ou outro evento 
criminoso diretamente relacionado com a execução de contrato. 
11.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, 
dentro do mesmo prazo; 
11.5 - Se a CONTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor da multa que porventura lhe 
for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será esta 
encaminhada para inscrição na Dívida Ativa. 

11.6 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das multas 
previstas nos itens desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas Fiscais 
emitidas pela CONTRATADA até a data da aplicação da respectiva penalidade. 

11.7 - O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penalidades será de 
05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 



11.8 - As multas de que trata o presente subitem não tem caráter compensatório, porém 
moratório e seu pagamento não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Contratante ou a terceiros, não 
impedindo, em qualquer caso, que esta opte pela rescisão contratual. 
11.9. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
ALIANÇA, pelos prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, quando: 
a) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento de 
contratar com a Administração por 03 (três) anos; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a 
Administração por 05 (cinco) anos; 
11.10.A aplicação da penalidade capitulada no item anterior não impossibilitará a incidência 
das demais cominações legais contempladas na Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, publicada no 
DOU de 22/06/1.993 e previstas neste Edital. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
12.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por 
parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, 
mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de 
recebimento. 
12.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou 
extrajudicial, quando: 

a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e 
fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente 
ao descumprimento das obrigações ajustadas; 

b) constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de 
todas as outras sanções previstas; 
c) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, no fornecimento do objeto; 
d) ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA; 
e) ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93. 

12.3 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE 
e esta conveniência seja devidamente justificada. 

12.4 - A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
12.5 - A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS 
13.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente 
Contrato e abaixo elencados: 
a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, 
nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
b) extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 
8.666/93; 
c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 



d) fiscalização da execução do Contrato.  
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO 
14.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65 
da Lei nº 8.666/93 alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 
CONTRATO 
15.1 - O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e 
vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Presencial n.º --/2016, constante do Processo 
Licitatório n. ---/2016, bem como à proposta do CONTRATADO. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
16.1 - Fica eleita a Comarca de Potirendaba, Estado de São Paulo, para dirimir questões 
oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado 
em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
 
Prefeitura Municipal de Nova Aliança, ____ de ____________ de 2016. 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANAÇ 
CONTRATANTE 
Nome – Prefeita(o) Municipal 
 
 
NOME DA EMPRESA 
CONTRATADA 
Nome – Cargo 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1ª_____________________________       2ª_________________________________ 
Nome:                                                       Nome:         
CPF nº                                                          CPF nº       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VIII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATANTE:_______________________________________________________ 
CONTRATADA:________________________________________________________ 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):____________________________________________ 
 

Objeto: aquisição de materiais didáticos escolares e equipamentos, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 
conforme especificações definidas no Anexo I 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução 
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

LOCAL e DATA:________________________________________________________ 

CONTRATANTE 

Nome e cargo:_________________________________________________________ 
E-mail institucional:_____________________________________________________ 
E-mail pessoal:_________________________________________________________ 
 

Assinatura:____________________________________________________________ 

CONTRATADA 

Nome e cargo:_________________________________________________________ 
 
E-mail institucional:_____________________________________________________ 
 
E-mail pessoal:_________________________________________________________ 
 
Assinatura:_____________________________________________________________ 


