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PREGÃO PRESENCIAL N° 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 88
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço 
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/11/2017 com início às 09:00 hs.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEF
 

OBJETO: Aquisição de Brinquedos e Materiais
FNDE, referente ao Termo de Compromisso PAR N° 201400350/2013.
 

O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEF/RS, 
Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN
para o conhecimento de todos os interessados, que realizará, nesta unidade, licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
de Brinquedos e Materiais Pedagógicos para a escola Proinfânc
ao Termo de Compromisso PAR N° 201400350/2013
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°014/2008, de 11 de abril de 2008, aplicando
subsidiariamente, no que couber, as 
suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
 

As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento 
Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 
serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, 
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
 

A sessão de
10/11/2017 com início às 09:00 
localizada na Avenida João Amann, nº 690, Centro, Victor Graeff/RS, e será conduzida pela 
Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 
2016. 
 

1 – DO OBJETO 
1.1.      A presente licitação visa
Pedagógicos para a escola Proinfância com recursos do FNDE, referente ao Termo de 
Compromisso PAR N° 201400350/2013
e ANEXO I - Termo de Referência
1.2.                         Somente serão aceitos os produtos que estejam de acordo com as 
especificações solicitadas. 
1.3.    Deverá 
de fabricação para todos os produtos constantes neste instrumento, a contar da data da sua 
entrega. 
 1.4.    Os produtos de má qualidade, aqueles que apresentarem qualquer 
defeito ou outro tipo de avaria ou ainda que não estiverem nas condições estabelecidas neste 
instrumento e na proposta e sem condições para uso, serão devolvidos e não pagos a 
CONTRATADA e deverão ser repostos no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem ônus para o 
MUNICÍPIO, sob pena de caracterização de atraso na entrega, ensejando a aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
1.5.                          O objeto deverá ser entregues às expensas do licita
à  Escola de Educação Infantil Cantinho do Amor, Rua Fridholdo Fischer, 
no horário das 08.00 às 11.30 horas e das 13.30 às 17
1.6.    O prazo máximo para a entrega do objeto de
dias contados da assinatura do respectivo contrato.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2017  

8/2017  
Menor preço - Unitário por Item 

/2017 com início às 09:00 hs. 
SEDE DO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEF 

Aquisição de Brinquedos e Materiais Pedagógicos para a escola Proinfância com recursos do 
FNDE, referente ao Termo de Compromisso PAR N° 201400350/2013. 

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEF/RS, representado pelo seu Prefeito 
Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, no uso de suas atribuições legais, 

para o conhecimento de todos os interessados, que realizará, nesta unidade, licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Unitário do Item, objetivando a 
de Brinquedos e Materiais Pedagógicos para a escola Proinfância com recursos do FNDE, referente 
ao Termo de Compromisso PAR N° 201400350/2013, o qual será regido pela Lei Federal n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°014/2008, de 11 de abril de 2008, aplicando
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento 
Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 
serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, 
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão será realizada no dia 
 horas, no Centro Administrativo do Município de Victor Graeff, 

localizada na Avenida João Amann, nº 690, Centro, Victor Graeff/RS, e será conduzida pela 
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 134/2016 

A presente licitação visa à aquisição de Brinquedos e Materiais 
Pedagógicos para a escola Proinfância com recursos do FNDE, referente ao Termo de 

omisso PAR N° 201400350/2013, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Termo de Referência.  

Somente serão aceitos os produtos que estejam de acordo com as 

Deverá ser fornecido garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeito 
de fabricação para todos os produtos constantes neste instrumento, a contar da data da sua 

Os produtos de má qualidade, aqueles que apresentarem qualquer 
o de avaria ou ainda que não estiverem nas condições estabelecidas neste 

instrumento e na proposta e sem condições para uso, serão devolvidos e não pagos a 
CONTRATADA e deverão ser repostos no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem ônus para o 

ena de caracterização de atraso na entrega, ensejando a aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

O objeto deverá ser entregues às expensas do licita
Escola de Educação Infantil Cantinho do Amor, Rua Fridholdo Fischer, de segunda à sexta

às 11.30 horas e das 13.30 às 17.00 horas.  
O prazo máximo para a entrega do objeto deverá ser de até 30 (trint

inatura do respectivo contrato. 

Pedagógicos para a escola Proinfância com recursos do 

representado pelo seu Prefeito 
no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO 

para o conhecimento de todos os interessados, que realizará, nesta unidade, licitação, na 
, objetivando a aquisição 

ia com recursos do FNDE, referente 
, o qual será regido pela Lei Federal n° 10.520, 

de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°014/2008, de 11 de abril de 2008, aplicando-se 
disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 
serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, 
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

processamento do Pregão será realizada no dia 
no Centro Administrativo do Município de Victor Graeff, 

localizada na Avenida João Amann, nº 690, Centro, Victor Graeff/RS, e será conduzida pela 
134/2016 de 19 de abril de 

aquisição de Brinquedos e Materiais 
Pedagógicos para a escola Proinfância com recursos do FNDE, referente ao Termo de 

, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação 

Somente serão aceitos os produtos que estejam de acordo com as 

ser fornecido garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeito 
de fabricação para todos os produtos constantes neste instrumento, a contar da data da sua 

Os produtos de má qualidade, aqueles que apresentarem qualquer 
o de avaria ou ainda que não estiverem nas condições estabelecidas neste 

instrumento e na proposta e sem condições para uso, serão devolvidos e não pagos a 
CONTRATADA e deverão ser repostos no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem ônus para o 

ena de caracterização de atraso na entrega, ensejando a aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

O objeto deverá ser entregues às expensas do licitante vencedor junto 
de segunda à sexta-feira, 

verá ser de até 30 (trinta) 
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2 – DA PARTICIPAÇÃO 

2.1.    Podem participar da presente licitação todos os interessados que 
comprovem, eficazmente, o atendimento aos requisitos estabelecidos neste Edital.
2.2.    É vedada a participaç
mesmos sócios, no mesmo processo licitatório, sob pena de serem consideradas inabilitadas.
 

3 – DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPES
3.1.    Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão 
recebidos pela Comissão no dia, hora e local mencionados no preâmbulo desta, em 02 (dois) 
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de 
02, para o que se sugere a seguinte descrição:
 

AO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
ENVELOPE N° 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
PREGÃO PRESENCIAL N° 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 
LICITANTE (RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA E Nº DO CNPJ)

 
AO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
ENVELOPE N° 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL N° 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 
LICITANTE (RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA E Nº DO CNPJ)
 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.    DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
Atenção: Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados fora do
HABILITAÇÃO. 
4.1.    A licitante deverá apresentar
Pregoeiro, até as 08h45min (oito horas e quarenta e cinco minutos) 
2017, diretamente ou através de seu representante que, devidamente i
meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, com poderes para formulação 
de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, no interesse do 
representado. 
4.1.1.    A documenta
deverá ser apresentada fora dos envelopes.
4.2.    O credenciamento será feito da seguinte forma:
4.2.1.    Se representada diretamente, por meio de 
sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar:

a) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
b) documentos de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial, 

ou de sociedade por ações; 
c) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedade civil; 
d) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de tod
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País; 

e) registro comercial devidamente registrado, se empresa individual.
4.2.2.    Se representada por procurador, 
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Podem participar da presente licitação todos os interessados que 
comprovem, eficazmente, o atendimento aos requisitos estabelecidos neste Edital.

É vedada a participação de empresas distintas, constituídas pelos 
mesmos sócios, no mesmo processo licitatório, sob pena de serem consideradas inabilitadas.

DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPES 
Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão 

missão no dia, hora e local mencionados no preâmbulo desta, em 02 (dois) 
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de 

para o que se sugere a seguinte descrição: 

AO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF 
“PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2017  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 88/2017  
LICITANTE (RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA E Nº DO CNPJ)

AO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2017  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 88/2017  
LICITANTE (RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA E Nº DO CNPJ)

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados fora do

A licitante deverá apresentar-se para Credenciamento
(oito horas e quarenta e cinco minutos) do dia 

diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por 
meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, com poderes para formulação 
de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, no interesse do 

A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.1 
deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

O credenciamento será feito da seguinte forma: 
Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, 

presa proponente, deverá apresentar: 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
documentos de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial, 

o constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de tod
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

registro comercial devidamente registrado, se empresa individual. 
representada por procurador, deverá apresentar:

Podem participar da presente licitação todos os interessados que 
comprovem, eficazmente, o atendimento aos requisitos estabelecidos neste Edital. 

ão de empresas distintas, constituídas pelos 
mesmos sócios, no mesmo processo licitatório, sob pena de serem consideradas inabilitadas. 

Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão 
missão no dia, hora e local mencionados no preâmbulo desta, em 02 (dois) 

envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de nº 01 e nº 

LICITANTE (RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA E Nº DO CNPJ) 

LICITANTE (RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA E Nº DO CNPJ) 

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados fora do envelope de 

Credenciamento junto ao 
do dia 10 de novembro de 

dentificado e credenciado por 
meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, com poderes para formulação 
de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, no interesse do 

ção referente ao credenciamento de que trata o item 4.1 

 
dirigente, proprietário, 

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
documentos de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial, 

o constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

deverá apresentar: 
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a) Instrumento público ou particular de procuração

devidamente reconhecida em cartório, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de 
todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorga
constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

b) TERMO DE CREDENCIAMENTO
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de pr
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

Observação: Em ambos os casos (a ou b), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 
do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
4.3.    A identificaçã
apresentação de documento de identidade.
4.4.    Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 
pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 
delas invalida o documento para fins deste procedimento licitatório.
4.5.    Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 
recorrer, é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes á licitação. 
4.6.    Todos os documentos exigidos para credenciamento, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, 
Município ou órgão da imprensa oficial. 
4.7.    As empresas que pretenderem 
Complementar nº123/06, deverão apresentar 
Documentação, para análise do Pregoeiro:
a) Declaração, firmada por contador e reconhecida em cartório
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termo da legislação, acompanhada da Certidão 
de Regularidade Profissional emitida via internet, no site do Conselho Regional de Contabilidade.
4.8.    O não atendimento ao solicitado no item 4.7 acima, será entendido 
como renúncia a qualquer privilégio e a empresa receberá o mesmo tratamento dispensado às 
demais não beneficiadas pelo Estatuto da Microempresa.
4.9.    As Cooperativas
receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (t
benefícios previstos nos art. 42 a 
deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 
também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
por contador reconhecida em cartório, 
4.10.    Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
4.11.    O Pregoeiro 
Cadastro da licitante, para comprovar os poderes do Credenciamento e/ou Procuração caso 
necessário. 
4.12.    O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser 
feito mediante permissão do Pregoeiro.
 

5 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1.    No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na 
presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, 
inicialmente, receberá os envelopes referentes 
acompanhados da DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (Anexo V
cumprem plenamente os requisitos de habilitação bem como a ciência e vinculação a todos os 
termos da presente licitação, como con
inciso VII do Art. 4º da Lei n.º 10.520/2002.
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rumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida em cartório, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de 
todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorga
constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

TERMO DE CREDENCIAMENTO (Anexo III) outorgados pelos representantes legais do 
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de pr
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

Em ambos os casos (a ou b), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 
do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

A identificação será realizada, exclusivamente, através da 
apresentação de documento de identidade. 

Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 
pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 

s invalida o documento para fins deste procedimento licitatório. 
Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 

Todos os documentos exigidos para credenciamento, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, 
Município ou órgão da imprensa oficial.  

As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios da Lei 
Complementar nº123/06, deverão apresentar por fora dos envelopes
Documentação, para análise do Pregoeiro: 

Declaração, firmada por contador e reconhecida em cartório, de que se enquadra como 
Empresa de Pequeno Porte nos termo da legislação, acompanhada da Certidão 

de Regularidade Profissional emitida via internet, no site do Conselho Regional de Contabilidade.
O não atendimento ao solicitado no item 4.7 acima, será entendido 

ncia a qualquer privilégio e a empresa receberá o mesmo tratamento dispensado às 
demais não beneficiadas pelo Estatuto da Microempresa. 

Cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, 
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)

a 45 da Lei Complementar 123/2006, disciplinados nos itens 8.13, 
deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 

tem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
por contador reconhecida em cartório, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar o 

Cadastro da licitante, para comprovar os poderes do Credenciamento e/ou Procuração caso 

O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser 
ão do Pregoeiro. 

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na 

presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, 
opes referentes PROPOSTAS DE PREÇO e DOCUMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (Anexo VI), dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação bem como a ciência e vinculação a todos os 
termos da presente licitação, como condição indispensável de participação, conforme disposto no 
inciso VII do Art. 4º da Lei n.º 10.520/2002. 

este com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida em cartório, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de 
todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, 
constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

outorgados pelos representantes legais do 
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

Em ambos os casos (a ou b), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 

o será realizada, exclusivamente, através da 

Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 
pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 

Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 
recorrer, é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 

Todos os documentos exigidos para credenciamento, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, funcionário do 

se utilizar dos benefícios da Lei 
por fora dos envelopes de Proposta e 

de que se enquadra como 
Empresa de Pequeno Porte nos termo da legislação, acompanhada da Certidão 

de Regularidade Profissional emitida via internet, no site do Conselho Regional de Contabilidade. 
O não atendimento ao solicitado no item 4.7 acima, será entendido 

ncia a qualquer privilégio e a empresa receberá o mesmo tratamento dispensado às 

no ano calendário anterior, 
rês milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos 

45 da Lei Complementar 123/2006, disciplinados nos itens 8.13, 
deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 

tem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, Declaração, firmada 
de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar o 

Cadastro da licitante, para comprovar os poderes do Credenciamento e/ou Procuração caso 

O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser 

No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na 
presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, 

PROPOSTAS DE PREÇO e DOCUMENTAÇÃO, 
dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação bem como a ciência e vinculação a todos os 
dição indispensável de participação, conforme disposto no 
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5.2.    Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima 
referidos, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário.
 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO
6.1.    As propostas deverão ser apresentadas no 
via, preenchida, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada identificada com a razão social da 
licitante. 
6.2.     A proposta deverá conter:
a) Preço unitário e global, indicado em moeda nacional, com até duas casas após a vírgula, onde 
deverão ser incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais que eventualmente inc
operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, 
conta da licitante vencedora. 
b) É OBRIGATÓRIA a informação 
consoante exigências editalícias; 
c) Prazo de entrega dos equipamentos, conforme item 11 do edital;
d) A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da abertura da 
mesma. 
6.2.1.    No caso de proposta que apresentar mais de uma marca/modelo (no 
mesmo produto/item) esse “item” será desclassificado. 
6.3.    Não será aceito, no momento da entrega, 
diferentes daquelas constantes na proposta vencedora.
 

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1.    Verificada a conformidade com os requisit
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento), 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na for
subsequentes, até a proclamação da vencedora.
7.2.    Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
item 7.1, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas esc
7.3.    No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos 
requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a 
classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.
7.4.    Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
7.5.    A oferta dos lances deverá ser efetua
conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para 
toda ordem de classificação decrescente dos preços.
7.6.1.    Dada a
apresentar nova proposta. 
7.7.    É vedada a oferta de lance com empate.
7.7.1.    A diferença entre cada lance 
reais) sobre o preço unitário de cada item
7.8.    Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, su
proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.
7.9.    A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
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Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima 
referidos, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 

PROPOSTA DE PREÇO 
As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 01

via, preenchida, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada identificada com a razão social da 

A proposta deverá conter: 
lobal, indicado em moeda nacional, com até duas casas após a vírgula, onde 

deverão ser incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais que eventualmente inc
operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, instalação, embalagem, 

a informação marca e as especificações detalhadas do objeto ofertado, 
 

Prazo de entrega dos equipamentos, conforme item 11 do edital; 
A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da abertura da 

No caso de proposta que apresentar mais de uma marca/modelo (no 
uto/item) esse “item” será desclassificado.  

Não será aceito, no momento da entrega, produtos
nstantes na proposta vencedora. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento), 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na for

a proclamação da vencedora. 
Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 

item 7.1, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas esc

No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos 
requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da pro

até a proclamação do vencedor. 
Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for 

conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para 
toda ordem de classificação decrescente dos preços. 

Dada a palavra à licitante, esta disporá de 05 (cinco) minutos 

É vedada a oferta de lance com empate. 
diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 

unitário de cada item. 
Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, su

proponente desistente às penalidades previstas neste Edital. 
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
entado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima 

ENVELOPE Nº 01, em uma 
via, preenchida, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada identificada com a razão social da 

lobal, indicado em moeda nacional, com até duas casas após a vírgula, onde 
deverão ser incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais que eventualmente incidam sobre a 

instalação, embalagem, que correrão por 

marca e as especificações detalhadas do objeto ofertado, 

A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da abertura da 

No caso de proposta que apresentar mais de uma marca/modelo (no 

produtos de marcas/modelos 

os estabelecidos neste Edital, 
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento), 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens 

Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
item 7.1, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos 
requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances 

partir do autor da proposta 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será 

da no momento em que for 
conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para 

05 (cinco) minutos para 

inferior a R$ 2,00 (dois 

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

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
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7.10.    Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre 
as propostas escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o 
Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.11.    O encerramento da etapa competitiva dar
pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.12.    Encerrada a
o Menor Preço do Item, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
decidindo, motivadamente, a respeito.
7.13.    A classificação dar
aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.
7.14.    Serão desclassificadas:
a) as propostas que não atenderem as exi
b) as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, 
de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 
que não atenderem aos requisitos deste edital.
c) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequ
7.15    Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens 
não previstas no edital. 
7.16.    Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrênc
ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 
cooperativas que atenderem ao item 4.3 ou 4.5 deste 
7.17.    Entende
apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
7.18.    Ocorre
seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, infe
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de m
de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese dos itens 4.3 ou 4.5 deste edital, a apresentação 
de nova proposta, no prazo previsto 
7.19.    Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item anterior deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 
detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.20.    O disposto nos itens 7.13 a 7.15 deste edital, não se aplica às 
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa.
7.21.    Quaisquer inserções na proposta que vise
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando
não for conflitante com o instrumento convocatório.
7.22.    Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, 
contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 
verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 
habilitação e dos recursos interpostos.
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Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre 
as propostas escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o 

ciar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados 

pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com 

, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
decidindo, motivadamente, a respeito. 

A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propos
aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.

Serão desclassificadas: 
as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;
as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, 

de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 
equisitos deste edital. 

em preços manifestamente inexequíveis. 
Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens 

Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrênc
previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 
cooperativas que atenderem ao item 4.3 ou 4.5 deste edital. 

Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder

A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, infe
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem 
de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese dos itens 4.3 ou 4.5 deste edital, a apresentação 
de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item anterior deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 
detentor da proposta originariamente de menor valor. 

O disposto nos itens 7.13 a 7.15 deste edital, não se aplica às 
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando
não for conflitante com o instrumento convocatório. 

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, 
ntendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 

verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 
habilitação e dos recursos interpostos. 

Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre 
as propostas escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o 

ciar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
á quando, convocados 

pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
s ofertas, de acordo com 

, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

á pela ordem crescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário. 

gências contidas no objeto desta licitação; 
as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, 

de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens 

Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 
previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 

aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 

, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
enor preço, será facultada, pela ordem 

de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese dos itens 4.3 ou 4.5 deste edital, a apresentação 

Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item anterior deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 

O disposto nos itens 7.13 a 7.15 deste edital, não se aplica às 
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 

m modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, 
ntendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 

verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 
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7.23.    A sessão Pública 
devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao 
Setor de Licitações, conforme previsto neste Edital.
7.24.    Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesm
presentes. 
 

8 – DA HABILITAÇÃO 
8.1.    Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, 
dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes 
8.1.1.    Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e no caso de emp
registro comercial. 
8.1.1.1. Os documentos relacionados no subitem 8.1.1 não precisarão constar do Envelope 
“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
8.1.2.    Prova de inscrição no Cadas
(matriz e ou filial). 
8.1.3.    Prova de Regularidade com a 
Federal e Dívida Ativa da União); 
8.1.4.    Prova de Regularidade com a 
última do domicílio ou sede do licitante; 
8.1.5.    Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei. 
8.1.6.                                    Prova de
Trabalho, comprovado através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
8.1.7.    Certidão negativa de matéria falimentar, concordatária, recuperação 
judicial e extrajudicial expedida pel
(trinta) dias, contados da data de emissão da mesma.
8.1.8.    Declaração de Inidoneidade, 
a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Po
Art. 32, da Lei 8.666/93. 
8.1.9.    Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal (Anexo V), assinada por representante(s) legal(is) da empresa.
8.2.    A microempresa e 
cooperativa que atender ao item 4.3 ou 4.5 que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos nos itens 8.1.3 a 8.1.7 deste edital, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da 
sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

I - Entende-se por restrição: 
a) Certidão Positiva de qualquer esfera ou documento que comprove débito;
b) Informação fiscal do contribuinte em débito (Receita Federal);

8.2.1.    O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única 
vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 
forma motivada e durante o transc
8.2.2.    Ocorrendo a situação prevista no item 8.2, a sessão do pregão será 
suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, 
ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato pú
habilitação. 
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A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, 
devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao 
Setor de Licitações, conforme previsto neste Edital. 

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesm

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, 
, os seguintes documentos: 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e no caso de emp

. Os documentos relacionados no subitem 8.1.1 não precisarão constar do Envelope 
“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

Prova de Regularidade com a Fazenda Federal
 

Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal
ílio ou sede do licitante;  

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, comprovado através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Certidão negativa de matéria falimentar, concordatária, recuperação 
judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não superior a 30 
(trinta) dias, contados da data de emissão da mesma. 

Declaração de Inidoneidade, (Anexo IV) e sob as penalidades cabíveis, 
a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º

Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da 
assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a 
cooperativa que atender ao item 4.3 ou 4.5 que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos nos itens 8.1.3 a 8.1.7 deste edital, terá sua habilitação condicionada à 

ova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da 
sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

se por restrição:  
Certidão Positiva de qualquer esfera ou documento que comprove débito;

do contribuinte em débito (Receita Federal); 
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única 

vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

Ocorrendo a situação prevista no item 8.2, a sessão do pregão será 
suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, 
ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da 

não será suspensa, salvo motivo excepcional, 
devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao 

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, as licitantes 

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

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e no caso de empresa individual, 

. Os documentos relacionados no subitem 8.1.1 não precisarão constar do Envelope 
“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

tro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 

Fazenda Federal (CND da Fazenda 

Fazenda Estadual e Municipal, sendo a 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
(CNDT). 

Certidão negativa de matéria falimentar, concordatária, recuperação 
o distribuidor da sede do licitante, com data não superior a 30 

e sob as penalidades cabíveis, 
lico, conforme prescreve o § 2º, 

Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da 
assinada por representante(s) legal(is) da empresa. 

a empresa de pequeno porte, bem como a 
cooperativa que atender ao item 4.3 ou 4.5 que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos nos itens 8.1.3 a 8.1.7 deste edital, terá sua habilitação condicionada à 

ova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da 

Certidão Positiva de qualquer esfera ou documento que comprove débito; 

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única 
vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

Ocorrendo a situação prevista no item 8.2, a sessão do pregão será 
suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, 

blico, a fim de acompanhar o julgamento da 
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8.2.3.    O benefício de que trata o item 8.2 não eximirá a microempresa, a 
empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
8.2.4.    A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.2, 
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo 
das penalidades previstas no item 17 deste edital.
8.3.     Os documentos exigi
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda 
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
8.4.    O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará 
em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o 
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 
envelope. 
 

9 – DA ADJUDICAÇÃO 
9.1.    Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante 
será declarada vencedora, sendo-
9.2.    Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas 
classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma qu
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor.
9.3.    Encerrado o julgamento das propostas e habilitação, o pregoeiro 
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da
 

10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1.    Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação das razões do recurs
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2.    Constará na ata da sessão a sínte
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 
querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o 
término do prazo da recorrente, proporcion
10.3.    A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 
motivação, na sessão Pública do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
10.4.    O recurso será dirigido à autoridade supe
que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua 
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dia
responsabilidade daquele que houver dado causa a demora.
 

11 – DA ENTREGA E ASSINATURA DO CONTRATO
11.1.    A licitante vencedora deverá entregar o equipamento em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, contados após a homologação e solicitação de entrega pelo Município.
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O benefício de que trata o item 8.2 não eximirá a microempresa, a 
empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.2, 
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo 
das penalidades previstas no item 17 deste edital. 

Os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda 
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 

o sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará 

em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o 
lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 

Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante 
-lhe adjudicado o objeto do certame. 

Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

Encerrado o julgamento das propostas e habilitação, o pregoeiro 
ará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
lhes assegurada vista imediata dos autos. 

Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 

se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o 
término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 
motivação, na sessão Pública do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela 
que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua 

lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da subida do recurso, sob a pena de 
responsabilidade daquele que houver dado causa a demora. 

DA ENTREGA E ASSINATURA DO CONTRATO 
A licitante vencedora deverá entregar o equipamento em prazo não 

contados após a homologação e solicitação de entrega pelo Município.

O benefício de que trata o item 8.2 não eximirá a microempresa, a 
empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.2, 
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo 

dos no presente instrumento convocatório poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda 
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 

o sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 
O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará 

em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o 
lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 

Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante 

Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
e qualificação das licitantes, na ordem de 

e atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

Encerrado o julgamento das propostas e habilitação, o pregoeiro 
ará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 
licitante. 

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 

o, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

se das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 

se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o 
se, a todas, vista imediata do processo. 

A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 
motivação, na sessão Pública do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

rior, por intermédio daquela 
que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua 

lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser 
s úteis, contados da subida do recurso, sob a pena de 

A licitante vencedora deverá entregar o equipamento em prazo não 
contados após a homologação e solicitação de entrega pelo Município. 
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11.1.1.                        A entrega do
Cantinho do Amor, com a presença de um técnico responsável para a abertura e conferên
mesmos. 
11.2.    Não será aceito na entrega, 
daquela constante na proposta vencedora.
11.5.    O prazo de que trata o item 11.1 poderá ser prorrogado, uma vez e pelo 
mesmo período, desde que seja requerid
prazo.  
11.6.    No caso de proposta que apresentar mais de uma marca/modelo (no 
mesmo produto/item) esse “item” será desclassificado. 
11.6.1.    Não será aceito, no momento da entrega, materiais/eq
marcas/modelos diferentes daquelas constantes na proposta vencedora. 
 

12 – DO CONTRATO 
12.1.    Constam do Modelo de Contrato que compõe o 
e a forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrig
partes. 
12.2.    A licitante vencedora, deverá comparecer ao Município, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação, apta para a assinatura do respectivo 
contrato. 
12.3.     O contrato regular
conforme disposto neste Edital e pelas demais normas da Lei nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 
12.4.    O presente Edital, inclusive seus anexos, integrará o contrato que vier a 
ser firmado com a empresa vencedora da licitação. 
12.5.    Poderá ocorrer 
conclusão de seu prazo, nos seguintes casos:

I - Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a 
valor dos serviços que executar até a data da ordem de paralisa
montante das multas a pagar. 

II - Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, 
sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja obrigado a 
responder por ônus ou prejuízos resultantes, salvo o regularmente devido à 
excluindo o montante das multas a pagar.

III - Pelo CONTRATANTE
assista à CONTRATADA direito a indenização de qualquer e
situações: 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;
b) Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas;
c) Abandono dos serviços;
d) Manifesta deficiência do serviço prestado;
e) Falta grave a juízo do M
f) Falência ou insolvência 
 

13 – DO PAGAMENTO 
13.1.    O pagamento será efetuado à vista, até o 10º (décimo) dia útil após a 
entrega dos produtos, com a apresentação da
 13.2.    O pagamento será creditado em favor da lici
corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
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A entrega dos equipamentos deverá ser na Escola de Educação Infantil 
, com a presença de um técnico responsável para a abertura e conferên

Não será aceito na entrega, produtos de marca/características diferente 
daquela constante na proposta vencedora. 

O prazo de que trata o item 11.1 poderá ser prorrogado, uma vez e pelo 
mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

No caso de proposta que apresentar mais de uma marca/modelo (no 
mesmo produto/item) esse “item” será desclassificado.  

Não será aceito, no momento da entrega, materiais/eq
marcas/modelos diferentes daquelas constantes na proposta vencedora.  

Constam do Modelo de Contrato que compõe o Anexo 
e a forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrig

A licitante vencedora, deverá comparecer ao Município, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação, apta para a assinatura do respectivo 

O contrato regular-se-á por suas cláusulas e partes 
conforme disposto neste Edital e pelas demais normas da Lei nº 8.666/93, e suas alterações 

O presente Edital, inclusive seus anexos, integrará o contrato que vier a 
ser firmado com a empresa vencedora da licitação.  

Poderá ocorrer à rescisão do contrato, independentemente da 
conclusão de seu prazo, nos seguintes casos: 

Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA
valor dos serviços que executar até a data da ordem de paralisação dos mesmos, excluindo o 

, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, 
sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja obrigado a 

us ou prejuízos resultantes, salvo o regularmente devido à 
excluindo o montante das multas a pagar. 

CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
direito a indenização de qualquer espécie, na ocorrência das seguintes 

Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 
Abandono dos serviços; 
Manifesta deficiência do serviço prestado; 
Falta grave a juízo do Município; 

 

O pagamento será efetuado à vista, até o 10º (décimo) dia útil após a 
, com a apresentação da respectiva nota fiscal. 

O pagamento será creditado em favor da licitante vencedora, na conta 
corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

Escola de Educação Infantil 
, com a presença de um técnico responsável para a abertura e conferência dos 

de marca/características diferente 

O prazo de que trata o item 11.1 poderá ser prorrogado, uma vez e pelo 
o de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

No caso de proposta que apresentar mais de uma marca/modelo (no 

Não será aceito, no momento da entrega, materiais/equipamentos de 

Anexo II, as condições 
e a forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das 

A licitante vencedora, deverá comparecer ao Município, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação, apta para a assinatura do respectivo 

á por suas cláusulas e partes integrantes, 
conforme disposto neste Edital e pelas demais normas da Lei nº 8.666/93, e suas alterações 

O presente Edital, inclusive seus anexos, integrará o contrato que vier a 

rescisão do contrato, independentemente da 

CONTRATADA, nesta hipótese, o 
ção dos mesmos, excluindo o 

, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, 
sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja obrigado a 

us ou prejuízos resultantes, salvo o regularmente devido à CONTRATADA, 

, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
spécie, na ocorrência das seguintes 

O pagamento será efetuado à vista, até o 10º (décimo) dia útil após a 

tante vencedora, na conta 
corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, 
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13.3.    O CNPJ da contratada 
o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.
13.4.    Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer 
fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal em favor da licitante vencedora. Caso o valor da 
multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente, ou judicialmente, se necessário.
 

14 – DA FISCALIZAÇÃO 
14.1.    A Secretaria Municipal de 
cumprimento de todas as disposições e obrigações do presente contrato.
14.2.    A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato, a ser 
exercida pelo CONTRATANTE, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual 
atraso ou deficiência nos serviços não lhe 

 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1.     As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias:
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.04.12.361.0115.2.163
ATIVIDADE: 2.163 – MANUTENÇÃO
RÚBRICA: 3.3.90.30.00.0000 – Material
RÚBRICA: 4.4.90.52.00.0000 – Equipamentos
 

16 – DAS PENALIDADES 
16.1.    A recusa pelo fornecedor em atender ao objeto adjudicado acarretará a 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
16.2.    A entrega em desacordo
por cento), por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias, para sanar a irregularidade. Após esse 
prazo, a contratação será rescindida, sendo aplicada às penalidades previstas.
16.3.    O atraso
de 1,0% (um por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10%
total que lhe foi adjudicado. Após esse prazo, a contratação será rescindida, sendo aplicada às 
penalidades previstas. 
16.4.    Pelo inadimplemento das obrigações, seja, na condição de participante 
do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seg
penalidades:  
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame:
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 
contratação; 
b) Manter comportamento inadequado du
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar):
licitar e contratar com a Administr
da contratação; 
d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;
e) Executar o contrato com atraso injustificado, 
será considerado como inexecução contratual:
contrato; 
f) Inexecução parcial do contrato:
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato; 
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CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal de
da documentação apresentada no processo licitatório. 

Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer 
fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal em favor da licitante vencedora. Caso o valor da 
multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente, ou judicialmente, se necessário. 

Secretaria Municipal de Educação acompanhará e fiscalizará pelo 
disposições e obrigações do presente contrato. 

A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato, a ser 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual 

atraso ou deficiência nos serviços não lhe implicará na co-responsabilidade. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

06.04.12.361.0115.2.163 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ARTICULADAS/PAR 

Material de Consumo  
Equipamentos e Material Permanente  

A recusa pelo fornecedor em atender ao objeto adjudicado acarretará a 
z por cento) sobre o valor total da proposta. 

entrega em desacordo com o licitado, acarretara multa de 1,0% (um 
por cento), por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias, para sanar a irregularidade. Após esse 

dida, sendo aplicada às penalidades previstas.
atraso que exceder ao prazo fixado para entrega, acarretará a multa 

de 1,0% (um por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 
Após esse prazo, a contratação será rescindida, sendo aplicada às 

Pelo inadimplemento das obrigações, seja, na condição de participante 
do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seg

a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 

d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
advertência; 

e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
azo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 

constante na Nota Fiscal de fatura deverá ser 

Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer 
fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal em favor da licitante vencedora. Caso o valor da  
multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

mpanhará e fiscalizará pelo 

A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato, a ser 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das 

A recusa pelo fornecedor em atender ao objeto adjudicado acarretará a 

com o licitado, acarretara multa de 1,0% (um 
por cento), por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias, para sanar a irregularidade. Após esse 

dida, sendo aplicada às penalidades previstas. 
que exceder ao prazo fixado para entrega, acarretará a multa 

(dez por cento), sobre o valor 
Após esse prazo, a contratação será rescindida, sendo aplicada às 

Pelo inadimplemento das obrigações, seja, na condição de participante 
do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

suspensão do direito de licitar e 
sobre o valor estimado da 

afastamento do certame e suspensão 

suspensão do direito de 
ação pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado 

d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

até o limite de 03 (três) dias, após os quais 
multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
azo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
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g) Inexecução total do contrato:
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado d
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atua
16.5.    Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município 
considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá
do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
16.6.    No caso de aplicação de multa, a 
escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
notificação, para recolher a importância à Secretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação 
de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.
16.7.    As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, qua
for o caso. 
16.8.    Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1.    Quaisquer inform
aquelas decorrentes da interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de 
Victor Graeff, nos horários das 07h30min às 1
preferencialmente com antecedência mínima de 3 (três) dias da data marcada para o recebimento 
dos envelopes, junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 
pelo fones (054) 3338 - 1244 ou 1273.
17.2.    Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer 
impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente subseqüentes aos ora 
fixados. 
17.3.    Para agilização dos trabalho
constar em sua documentação o endereço e os números de fax, telefone e correio eletrônico (e
mail). 
17.4.    Administração poderá revogar a licitação por interesse público, 
devendo anulá-la por ilegalidade, em despach
17.5.    A Proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, por 
conveniência da Administração, dentro do 
sobre o valor inicial do contrato. 
17.6.    Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
17.7.    Fazem pa

a) Anexo I – Termo de Referência
b) Anexo II – Minuta de Contrato
b) Anexo III – Modelo de Credenciamento;

         c) Anexo IV – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo;
         d) Anexo V – Modelo de Declaração de 

e) Anexo VI – Modelo de Declaração em Atendimento ao Inciso VII do
10.520/2002; 
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Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município 
considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos 
do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 

No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA
escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 

ficação, para recolher a importância à Secretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação 
de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.

As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, qua

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como 

aquelas decorrentes da interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de 
Victor Graeff, nos horários das 07h30min às 13h30min, de segundas as sextas feiras, 

dência mínima de 3 (três) dias da data marcada para o recebimento 
junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda - Setor de Licitações

1244 ou 1273. 
Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer 

impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente subseqüentes aos ora 

Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam 
constar em sua documentação o endereço e os números de fax, telefone e correio eletrônico (e

Administração poderá revogar a licitação por interesse público, 
la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar.

A Proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, por 
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 

Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

Fazem parte integrante deste Edital: 
Termo de Referência 

de Contrato 
Modelo de Credenciamento; 
Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

de Declaração de regularidade para com o ministério do trabalho.
de Declaração em Atendimento ao Inciso VII do

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

lizado do contrato. 
Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município 

considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 
as justificativas, nos termos 

CONTRATADA será notificada, por 
escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 

ficação, para recolher a importância à Secretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação 
de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 

As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando 

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

ações ou dúvidas de ordem técnica, bem como 
aquelas decorrentes da interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de 

, de segundas as sextas feiras, 
dência mínima de 3 (três) dias da data marcada para o recebimento 

Setor de Licitações, ou 

Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente subseqüentes aos ora 

se que os licitantes façam 
constar em sua documentação o endereço e os números de fax, telefone e correio eletrônico (e-

Administração poderá revogar a licitação por interesse público, 
o fundamentado, sem a obrigação de indenizar. 

A Proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, por 

limite permitido pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 

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

 
regularidade para com o ministério do trabalho. 

de Declaração em Atendimento ao Inciso VII do Art. 4º da Lei nº 
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17.8.    O Edital relativo ao objeto desta licitação, encontra
interessados no site do Município 
Prefeitura Municipal. 
Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico
jurídica, podendo ter regular prosseguimento.
 

Victor Graeff/RS; 
 
 
 
 
 
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN 
Prefeito Municipal   
 

MARCELO BOHN 
OAB/RS 96.645 
Procurador Geral 
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O Edital relativo ao objeto desta licitação, encontra
o Município www.victorgraeff.rs.gov.br, ou no Setor de Licitações,

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por essa assessoria 
dendo ter regular prosseguimento. 

Victor Graeff/RS; 17 de outubro de 2017. 

   ADRIANA AZEVEDO
   Pregoeira 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Edital relativo ao objeto desta licitação, encontra-se à disposição dos 
Setor de Licitações, junto a 

formal, e se acha aprovado por essa assessoria 

ADRIANA AZEVEDO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

Menor Preço unitário do item  
 
 

1. OBJETO 
O presente tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para administração, visando 
Aquisição de Brinquedos e Materiais Pedagógicos para a escola Proinfância com rec
referente ao Termo de Compromisso PAR N° 201400350/2013
 

2.  JUSTIFICATIVA 
Brincar em um ambiente apropriado, com brin
crianças interação, desenvolvendo regras de convivência e estas atividades 
afetiva e emocional, permitindo a socialização, o exercício físico e o aperfeiçoamento da 
coordenação motora.  
 

3.  DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Nº ITEM QUANT 

01 01 

CONJUNTO DE BONECA BEBÊ N
Descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros, 
produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão 
e enchimento de manta acrílica. Deverá acompanhar 
macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de 
por e tirar da boneca, e fita 
boneca deverá vir acompanhada por: chupeta, em 
plástico atóxico. 
Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal).

02 03 

CONJUNTO 
Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica com 
capota revestida de tecido 100% algodão com movimento 
retrátil, encosto reclinável, cesto porta objeto, rodas 
duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, o 
carrinho deverá permanecer em pé. 
Dimensões aproximadas: C: 54cm; L: 40cm e A: 73 cm 
Embalagem: caixa de papelão.

03 01 

CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA 
Descrição: boneca branca em vinil com membros 
articulados. A cabeça conterá olho
fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o 
corpo apresentará genitália feminina. Deverá acompanhar 
vestido confeccionado em algodão com possibilidade de 
por e tirar, além de 1 par de meias e 1 par de sapato. 
Dimensão aproxi
papelão. 

 
 
 
 

04 

02 

CASINHA DE BONECA 
Descrição: 
citriodora, assoalho em compensado de18mm e lateral 
em compensado de 10mm. O telhado será construído 
com telha isotérmica em fibra vegetal, painel fabricado em 
lambril de cedrinho; a parte frontal será equipada com 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2017 
 

O presente tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para administração, visando 
Aquisição de Brinquedos e Materiais Pedagógicos para a escola Proinfância com rec
referente ao Termo de Compromisso PAR N° 201400350/2013. 

rincar em um ambiente apropriado, com brinquedos adequados à faixa etária proporciona
crianças interação, desenvolvendo regras de convivência e estas atividades 
afetiva e emocional, permitindo a socialização, o exercício físico e o aperfeiçoamento da 

 
DESCRIÇÃO 

UNITÁRIO
ESTIMADO

CONJUNTO DE BONECA BEBÊ NEGRA – VINIL 
boneca bebê negra com cabeça e membros, 

produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão 
e enchimento de manta acrílica. Deverá acompanhar 
macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de 
por e tirar da boneca, e fita para cabeça em plush. A 
boneca deverá vir acompanhada por: chupeta, em 
plástico atóxico.  
Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal). 

R$ 217,00

 DE CARRINHO DE BONECA – METAL 
carrinho de boneca em estrutura metálica com 

capota revestida de tecido 100% algodão com movimento 
retrátil, encosto reclinável, cesto porta objeto, rodas 
duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, o 

o deverá permanecer em pé.  
Dimensões aproximadas: C: 54cm; L: 40cm e A: 73 cm 
Embalagem: caixa de papelão. 

R$ 238,50

CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA – VINIL 
boneca branca em vinil com membros 

articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e 
fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o 
corpo apresentará genitália feminina. Deverá acompanhar 
vestido confeccionado em algodão com possibilidade de 
por e tirar, além de 1 par de meias e 1 par de sapato. 
Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de 

R$ 249,00

CASINHA DE BONECA – MADEIRA  
estrutura em madeira do tipo eucalipto 

citriodora, assoalho em compensado de18mm e lateral 
em compensado de 10mm. O telhado será construído 

telha isotérmica em fibra vegetal, painel fabricado em 
lambril de cedrinho; a parte frontal será equipada com 

O presente tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para administração, visando 
Aquisição de Brinquedos e Materiais Pedagógicos para a escola Proinfância com recursos do FNDE, 

quedos adequados à faixa etária proporciona às 
crianças interação, desenvolvendo regras de convivência e estas atividades trabalham a parte 
afetiva e emocional, permitindo a socialização, o exercício físico e o aperfeiçoamento da 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

R$ 217,00 R$ 217,00 

R$ 238,50 R$ 715,50 

R$ 249,00 R$ 249,00 

R$ 1 700 R$ 3 400 
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gradil (cercado) colorido que contorna a sacada. A pintura 
será realizada em alto brilho, e as janelas terão 
dimensões de 30cmx30cmx40cm com dobr
sistema de segurança; a porta terá dimensão de 0,50cm x 
1,50cm e será fixada à casinha por dobradiças com 
sistema de segurança.
Dimensões aproximadas: altura frontal vertical: 2,00m, 
altura lateral vertical: 2,00m; frontal horizontal 1,80m, 
lateral horizontal 2,00m. 
Deverá ser entregue desmontada, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações. 
Embalagem: Caixa de Papelão.

05 05 

GELADEIRA 
Descrição: geladeira confeccionada
15mm laminado, com duas portas (freezer e geladeira) e 
mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com 
sistema de segurança. Na parte interna deverá haver 
duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para 
verduras, além de uma porta ovos p
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 85 cm x L37cm x P 22cm 
Embalagem: Caixa de Papelão. OBS: Não serão aceitos 
grampos para 

06 01 

CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA 
Descrição: boneca negra em vinil com membros 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e 
fecham, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em 
nylon e o corp
acompanhar vestido confeccionado em algodão com 
possibilidade de por e tirar, além de 1 par de meias e 1 
par de sapato. 
Dimensão aproximada: 30 cm. 
Embalagem: caixa de papelão.

07 05 

FOGÃO – MDF
Descrição: O fogão deverá ser confeccionado MDF 
espessura de 15mm laminado. O tampo com suporte de 
panelas deverão ser confeccionados em madeira/MDF 
em relevo e a tampa do forno deve possuir visor 
inquebrável e transparente, com mecanismo para ser 
aberta/fechada com sistema reforçado nas dobradiças 
com sistema de segurança e fecho com trava. Os 5 
botões reguladores de gás devem possuir mecanismo 
para ser girados e indicadores na horizontal em relevo 
para sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um bo
de fogão real. Dimensões aproximadas: A 55 cm X L 
44cm X P 22 cm Deverá ser entregue desmontado, com 
todos os seus acessórios, acompanhada de manual de 
instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: 
Caixa de Papelão. 
OBS: Não serão aceitos grampos
material 

08 10 
CAVALO DE BALANÇO
Descrição: cavalo de balanço de madeira maciça tipo 
pinus dotado de crina e cauda de sisal ou pelúcia 
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gradil (cercado) colorido que contorna a sacada. A pintura 
será realizada em alto brilho, e as janelas terão 
dimensões de 30cmx30cmx40cm com dobradiças com 
sistema de segurança; a porta terá dimensão de 0,50cm x 
1,50cm e será fixada à casinha por dobradiças com 
sistema de segurança. 
Dimensões aproximadas: altura frontal vertical: 2,00m, 
altura lateral vertical: 2,00m; frontal horizontal 1,80m, 

ral horizontal 2,00m.  
Deverá ser entregue desmontada, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações.  
Embalagem: Caixa de Papelão. 
GELADEIRA – MDF  

geladeira confeccionada MDF espessura de 
15mm laminado, com duas portas (freezer e geladeira) e 
mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com 
sistema de segurança. Na parte interna deverá haver 
duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. 
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações.  
Dimensões aproximadas: A 85 cm x L37cm x P 22cm 
Embalagem: Caixa de Papelão. OBS: Não serão aceitos 
grampos para colagem do material 

R$ 110,00

CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA – VINIL 
boneca negra em vinil com membros 

articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e 
fecham, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em 
nylon e o corpo apresentará genitália feminina. Deverá 
acompanhar vestido confeccionado em algodão com 
possibilidade de por e tirar, além de 1 par de meias e 1 
par de sapato.  
Dimensão aproximada: 30 cm.  
Embalagem: caixa de papelão. 

R$ 249,00

DF  
Descrição: O fogão deverá ser confeccionado MDF 
espessura de 15mm laminado. O tampo com suporte de 
panelas deverão ser confeccionados em madeira/MDF 
em relevo e a tampa do forno deve possuir visor 
inquebrável e transparente, com mecanismo para ser 

ta/fechada com sistema reforçado nas dobradiças 
com sistema de segurança e fecho com trava. Os 5 
botões reguladores de gás devem possuir mecanismo 
para ser girados e indicadores na horizontal em relevo 
para sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão 
de fogão real. Dimensões aproximadas: A 55 cm X L 
44cm X P 22 cm Deverá ser entregue desmontado, com 
todos os seus acessórios, acompanhada de manual de 
instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: 
Caixa de Papelão.  
OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do 

R$ 110,00

CAVALO DE BALANÇO DE MADEIRA 
Descrição: cavalo de balanço de madeira maciça tipo 
pinus dotado de crina e cauda de sisal ou pelúcia 

R$ 120,00

R$ 110,00 R$ 550,00 

R$ 249,00 R$ 249,00 

R$ 110,00 R$ 550,00 

R$ 120,00 R$ 1 
200,00 
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sintética antialérgica
aproximadas: C75 cm 
assento: min. 30 e max. 35 cm. Deverá ser entregue 
desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem 
com ilustrações. Embalagem: caixa de papelão.

09 02 

CONJUNTO CAI
Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF 
com espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As 
laterais menores com 54 cm x 40,5 cm devem conter uma 
furação para encaixe das mãos. A base deve possuir 4 
rodízios em plástico i
transportada facilmente. 
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 54cm X L 63cm X P 40,5cm 
Embalagem: Caixa

10 02 

CONJUNTO DE BOLA 
Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm 
e peso 150 gramas. 
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.

11 02 

CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADA
ENCAIXE PLÁSTICO
Descrição: jogo em polietileno soprado formado por 50 
peças coloridas em formato de estrelas com seis pontas 
em forma de bolas que se encaixam umas nas outras. As 
peças devem medir 11 cm de uma extremidade a outra. 
Embalagem: sacol
transparente (cristal).

12 01 

CONJUNTO DE BOLA DE FUTEBOL 
Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em 
PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) /Carbonato de 
Cálcio (Atóxico) /Processo
Rotomoldagem / em cores diversas com pintura típica de 
bola de futebol simulando gomos com pigmento preto 
atóxico;  
Diâmetro: 21 cm (8”), circunferência de 64 cm Peso 
médio: 315 a 325 gramas 
Observação: As bolas deverão ser entregues vazi

13 01 

CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO 
Descrição: boneco branco em vinil, com membros 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e 
fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o 
corpo apresentará genitália m
Deverá acompanhar macacão em algodão costurado com 
possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de 
meias e 1 par de tênis em lona e vinil. 
Dimensão aproximada: 30 cm. 
Embalagem: caixa de papelão.

14 04 

CONJUNTO DE
COM 10 UNIDADES
Descrição: 48 peças coloridas e uma base medindo 
aproximadamente 200mm x18mm x 8mm com palitos 
para encaixar as peças.
Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira 
maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e for
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sintética antialérgica, fixada na madeira Dimensões 
aproximadas: C75 cm x P25cm x A63 cm, altura do 
assento: min. 30 e max. 35 cm. Deverá ser entregue 
desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem 
com ilustrações. Embalagem: caixa de papelão. 
CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA – MDF  
Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF 
com espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As 
laterais menores com 54 cm x 40,5 cm devem conter uma 
furação para encaixe das mãos. A base deve possuir 4 
rodízios em plástico injetado- para que a caixa possa ser 
transportada facilmente.  
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações.  
Dimensões aproximadas: A 54cm X L 63cm X P 40,5cm 
Embalagem: Caixa de papelão. 

R$ 520,00

CONJUNTO DE BOLA – BORRACHA  
Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm 
e peso 150 gramas.  
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 
CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA 
ENCAIXE PLÁSTICO  
Descrição: jogo em polietileno soprado formado por 50 
peças coloridas em formato de estrelas com seis pontas 
em forma de bolas que se encaixam umas nas outras. As 
peças devem medir 11 cm de uma extremidade a outra. 
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal). 

R$ 304,85

CONJUNTO DE BOLA DE FUTEBOL – VINIL  
Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em 

(Atóxico) / Plastificante (Atóxico) /Carbonato de 
Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – 
Rotomoldagem / em cores diversas com pintura típica de 
bola de futebol simulando gomos com pigmento preto 

Diâmetro: 21 cm (8”), circunferência de 64 cm Peso 
médio: 315 a 325 gramas  
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 
CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO – VINIL 
Descrição: boneco branco em vinil, com membros 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e 
fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o 
corpo apresentará genitália masculina.  
Deverá acompanhar macacão em algodão costurado com 
possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de 
meias e 1 par de tênis em lona e vinil.  
Dimensão aproximada: 30 cm.  
Embalagem: caixa de papelão. 

R$ 249,00

CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS – MADEIRA 
COM 10 UNIDADES  
Descrição: 48 peças coloridas e uma base medindo 
aproximadamente 200mm x18mm x 8mm com palitos 
para encaixar as peças. 

prima: blocos confeccionados em madeira 
maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas 

R$ 157,50

R$ 520,00 R$1.040,00 

R$ 61,85 R$ 123,70 

R$ 304,85 R$ 609, 70 

R$ 67,64 R$ 67,64 

R$ 249,00 R$ 249,00 

R$ 157,50 R$ 630,00 
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diferentes, sem rebarbas. 
Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 
mm x 25 mm. A base e os palitos devem também ser 
confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. 
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal).

15 02 

CONJUNTO DE AVIÃO BI
10 UNIDADES
Descrição: Deverá ser produzido em madeira maciça de 
pinus com a hélice móvel (que dê para rodar), pintado 
com tinta atóxica em 4 cores. 
Dimensões aproximadas: C: 29cm x L: 31cm x A: 1
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações. 
Embalagem: caixa de papelão.

16 01 

CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA 
Descrição: 01 boneca bebê br
membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo 
em algodão e enchimento de manta acrílica. 
Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, 
com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita para 
cabeça em plush. A boneca deve
chupeta em plástico atóxico. 
Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal).

17 01 

TEATRO DE FANTOCHE 
Descrição: um t
estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou 
partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, 
com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O 
painel frontal deve medir aproximadamente 79 cm de 
largura x 75 de altura 
68 x 33 cm. As laterais devem ser afixadas com 
dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de 
largura x 59 cm de altura. Estrutura acompanhada de 
cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da 
janela.  
Embalagem: caixa de papelão.

18 01 

TEATRO DE FANTOCHE 
Descrição: um teatro de fantoche, medindo 
aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, confeccionado em 
tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com 
detalhes coloridos. Co
estampado. Possui alças para serem fixadas em 
gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura 
interna em madeira reforçada facilitando a estruturação 
do teatro. Embalagem: caixa de papelão.

19 01 

CONJUNTO DE BOLA DE BASQUETE 
Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada 
em PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) /Carbonato de 
Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação 
Rotomoldagem / na cor laranja com pintura típica de bola 
de basquete simulando gomos com pigmento preto 
atóxico: Diâmetro: 22,80 cm ( 9”), e circunferência de 72 
cm Peso médio: 300 a 310 gramas Observação: As bolas 
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diferentes, sem rebarbas.  
Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 
mm x 25 mm. A base e os palitos devem também ser 
confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. 
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal). 
CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO – MADEIRA - COM 
10 UNIDADES  
Descrição: Deverá ser produzido em madeira maciça de 
pinus com a hélice móvel (que dê para rodar), pintado 
com tinta atóxica em 4 cores.  
Dimensões aproximadas: C: 29cm x L: 31cm x A: 12cm. 
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações.  
Embalagem: caixa de papelão. 

R$ 218,00

CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA – VINIL 
Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e 
membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo 
em algodão e enchimento de manta acrílica.  
Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, 
com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita para 
cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por 
chupeta em plástico atóxico.  
Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal). 

R$ 290,00

TEATRO DE FANTOCHE – MADEIRA  
Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com 
estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou 
partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, 
com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O 
painel frontal deve medir aproximadamente 79 cm de 

5 de altura – com janela de aproximadamente 
68 x 33 cm. As laterais devem ser afixadas com 
dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de 
largura x 59 cm de altura. Estrutura acompanhada de 
cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da 

Embalagem: caixa de papelão. 
TEATRO DE FANTOCHE – TECIDO  
Descrição: um teatro de fantoche, medindo 
aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, confeccionado em 
tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão 
estampado. Possui alças para serem fixadas em 
gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura 
interna em madeira reforçada facilitando a estruturação 
do teatro. Embalagem: caixa de papelão. 

NJUNTO DE BOLA DE BASQUETE – VINIL  
Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada 

(Atóxico) / Plastificante (Atóxico) /Carbonato de 
Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – 
Rotomoldagem / na cor laranja com pintura típica de bola 

squete simulando gomos com pigmento preto 
atóxico: Diâmetro: 22,80 cm ( 9”), e circunferência de 72 
cm Peso médio: 300 a 310 gramas Observação: As bolas 

R$ 218,00 R$ 436,00 

R$ 290,00 R$ 290,00 

R$ 38,00 R$ 38,00 

R$ 43,90 R$ 43,90 

R$ 47,00 R$ 47,00 
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deverão ser entregues vazias.

20 03 

CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS 
Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com 
zíper, lençol, travesseiro e fronha em algodão e 
mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos 
em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm
comprimento. 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal).

21 02 

CONJUNTO DE BOLA COM GUIZO 
Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm 
e peso 150 gram
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias

22 10 

CONJUNTO DE ENCAIXES MAMÃE E FILHOTES 
PAPELÃO  
Descrição: 3 placas, produzidos em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1,8 mm + papel 
couche 115 gr impre
forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 
versos diferenciados (um para cada imagem). Em cada 
uma das imagens deve existir uma família de animal, com 
2 ou 3 filhotes que são recortados em peças grandes, 
com facas exclusivas, que podem ser encaixadas na 
cena. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm 
Embalagem: tipo tampa e fundo medindo 
aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão 
cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + 
papel couche 105 gr 
atóxico. 

23 05 

PIA DE COZINHA 
Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete 
com duas portas de abrir e fechar com tampo de MDF 
15mm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armá
parte superior deverá conter o reservatório de água com 
capacidade de 1 litro que estará conectado ao 
encanamento embutido no sistema que interliga o 
reservatório com a torneira e ao abrir a torneira deverá 
encher a pia; deverá conter ainda a tampa na pia e balde 
no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá 
ser fabricado com placas de madeira reciclada revestida 
(MDF) de 15mm laminado. Os recipientes de água e o 
material hidráulico são de material plásti
deverão estar incluídos no móvel. Dimensões 
aproximadas: A 55 cm X L 44 cm X P 22 cm. 
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações. 
Embalagem: Caixa de papel
OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material 

24 01 

CONJUNTO DE BOLA DE VÔLEI 
Descrição: bola de vôlei, não oficial, confeccionada em 
PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) /Carbonato de 
Cálcio (Atóxico) /Pro
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deverão ser entregues vazias. 
CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS – METAL 

: berço para boneca com estrutura de metal; 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com 
zíper, lençol, travesseiro e fronha em algodão e 
mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos 
em tecido nas cabeceiras.  
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura x 58 cm 
comprimento.  
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal). 

R$ 209,50

CONJUNTO DE BOLA COM GUIZO – BORRACHA 
Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm 
e peso 150 gramas com guizo.  
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias 
CONJUNTO DE ENCAIXES MAMÃE E FILHOTES – 

Descrição: 3 placas, produzidos em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1,8 mm + papel 
couche 115 gr impresso 4 cores com verniz atóxico + 
forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 
versos diferenciados (um para cada imagem). Em cada 
uma das imagens deve existir uma família de animal, com 
2 ou 3 filhotes que são recortados em peças grandes, 

facas exclusivas, que podem ser encaixadas na 
cena. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm 
Embalagem: tipo tampa e fundo medindo 
aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão 
cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + 
papel couche 105 gr impresso em 4 cores com verniz 

PIA DE COZINHA – MDF  
Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete 
com duas portas de abrir e fechar com tampo de MDF 
15mm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na 
parte superior deverá conter o reservatório de água com 
capacidade de 1 litro que estará conectado ao 
encanamento embutido no sistema que interliga o 
reservatório com a torneira e ao abrir a torneira deverá 

a pia; deverá conter ainda a tampa na pia e balde 
no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá 
ser fabricado com placas de madeira reciclada revestida 
(MDF) de 15mm laminado. Os recipientes de água e o 
material hidráulico são de material plástico resistente e 
deverão estar incluídos no móvel. Dimensões 
aproximadas: A 55 cm X L 44 cm X P 22 cm.  
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações.  
Embalagem: Caixa de papelão.  
OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do 

R$ 154,00

CONJUNTO DE BOLA DE VÔLEI – VINIL  
Descrição: bola de vôlei, não oficial, confeccionada em 

(Atóxico) / Plastificante (Atóxico) /Carbonato de 
Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – 

R$ 209,50 R$ 628,50 

R$ 61,85 R$ 123,70 

R$ 44,15 R$ 441,50 

R$ 154,00 R$ 770,00 

R$67,64 R$ 67,64 
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Rotomoldagem / em cores diversas com pintura típica de 
bola de vôlei simulando gomos com pigmento preto 
atóxico;  
Diâmetro: 21 cm (8”), circunferência de 64 cm Peso 
médio: 250 a 260 gramas un 10 
Observação: As bolas deverão ser entre

25 01 

CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO 
Descrição: boneco negro em vinil, com membros 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e 
fecha, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em 
nylon e o corpo apresenta
Deverá acompanhar macacão em algodão costurado com 
possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de 
meias e 1 par de tênis em lona e vinil. 
Dimensão aproximada: 30 cm.
Embalagem: caixa de papelão.

26 02 

CONJUNTO DE TELEFONE 
Descrição: confeccionado em plástico atóxico, colorido, 
com teclas móveis, botão para emitir som de toque e com 
o fone ligado à base por cordão curto.
Dimensões aproximadas: C19cm x L17cm x A12cm. 
Embalagem: Caixa de papel

27 10 

CONJUNTO DE QUEBRA
PAPELÃO  
Descrição: 3 quebra
cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm + 
papel couche 115gr impresso 4 cores com verniz atóxico 
+ forro em papel alta a
3 versos diferenciados (um para cada imagem). São 3 
imagens diferentes com o tema fazenda com quantidades 
progressivas de peças: 4, 6 e 9 peças. 
Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm. 
Embalagem: tipo tampa e fundo
aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão 
cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + 
papel couche 105 gr impresso em 4 cores com verniz 
atóxico. 

28 02 

CONJUNTO JOGO PROFISSÕES 
Descrição: 10 conjuntos em MD
60mmx3mm (com 3 peças cada 
de 40mmx60mmx3mm). 
As peças deverão ser impressas na frente em 4 cores 
com ilustrações de profissões, seus instrumentos de 
trabalho e nominação 
intercambio entre elas 
de papelão tipo estojo medindo aproximadamente 290 
mm x 230 mm x 45 mm e plástico encolhível.

 
3. FUNDAMENTO LEGAL 
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente a Lei nº 10.520 de 17 de
publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002 e suas alterações, aplicando
normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, Lei 11.488, de 15 de junho de 2007 (art. 34) e
disciplinam a licitação em epígrafe e integrarão o ajuste correspondente.
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Rotomoldagem / em cores diversas com pintura típica de 
bola de vôlei simulando gomos com pigmento preto 

Diâmetro: 21 cm (8”), circunferência de 64 cm Peso 
médio: 250 a 260 gramas un 10  
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 
CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO – VINIL 
Descrição: boneco negro em vinil, com membros 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e 
fecha, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em 
nylon e o corpo apresentará genitália masculina.  
Deverá acompanhar macacão em algodão costurado com 
possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de 
meias e 1 par de tênis em lona e vinil.  
Dimensão aproximada: 30 cm. 
Embalagem: caixa de papelão. 

R$ 249,00

CONJUNTO DE TELEFONE – PLÁSTICO 
Descrição: confeccionado em plástico atóxico, colorido, 
com teclas móveis, botão para emitir som de toque e com 
o fone ligado à base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: C19cm x L17cm x A12cm. 
Embalagem: Caixa de papelão. 

R$ 141,40

CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO – 

Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em papelão 
cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm + 
papel couche 115gr impresso 4 cores com verniz atóxico 
+ forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 
3 versos diferenciados (um para cada imagem). São 3 
imagens diferentes com o tema fazenda com quantidades 
progressivas de peças: 4, 6 e 9 peças.  
Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm. 
Embalagem: tipo tampa e fundo medindo 
aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão 
cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + 
papel couche 105 gr impresso em 4 cores com verniz 

CONJUNTO JOGO PROFISSÕES – MDF  
Descrição: 10 conjuntos em MDF medindo 120mmx 
60mmx3mm (com 3 peças cada – totalizando 30 peças 
de 40mmx60mmx3mm).  
As peças deverão ser impressas na frente em 4 cores – 
com ilustrações de profissões, seus instrumentos de 
trabalho e nominação – de forma que possibilitem o 

entre elas - cabeça / tronco / pernas. Caixa 
de papelão tipo estojo medindo aproximadamente 290 
mm x 230 mm x 45 mm e plástico encolhível. 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente a Lei nº 10.520 de 17 de
publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, as 
normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, Lei 11.488, de 15 de junho de 2007 (art. 34) e demais normas complementares, que 
disciplinam a licitação em epígrafe e integrarão o ajuste correspondente. 

R$ 249,00 R$ 249,00 

R$ 141,40 R$ 282,80 

R$ 41,67 R$ 416 70 

R$ 85,00 R$ 170,00 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
se, subsidiariamente, as 

normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
demais normas complementares, que 
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4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
A empresa considerada vencedora terá o prazo máximo de 
licitado a qual foi declarada vencedora, contado
 

Victor Graeff/RS, 
 
 
 
 
 
CLÁUDIO AFONSO ALFLEN 
Prefeito Municipal   
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A empresa considerada vencedora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias 
arada vencedora, contados a partir da data de assinatura do contrato.

Victor Graeff/RS, 17 de outubro de 2017. 

           NATÁLIA FRANCINE WILHELMSEN
    Secretária Municipal de 

 para a entrega do item 
a partir da data de assinatura do contrato. 

NATÁLIA FRANCINE WILHELMSEN 
Secretária Municipal de Educação  
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CONTRATO DE

Contrato nº ___/____. 
Pregão Presencial nº 20/2017  
Processo Licitatório nº 88/2017 
 

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
CNPJ nº 87.613.485/0001-77, 
representante por seu Prefeito Municipal
residente e domiciliado na cidade de Victor Graeff/RS, portador do CIC nº. 397.723.900
outro lado, -----------------------, CNPJ nº 
nº --------------, -------------------, doravante denominado simplesmente 
contratado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e
Presencial nº 20/2017, ajustam o presente contrato consoante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O presente contrato tem por objeto a
escola Proinfância com recursos do FNDE, referente ao Termo de Compromisso PAR N° 
201400350/2013, de acordo com as especificações constantes no edital e da proposta da 
VENDEDORA que, independentemente de transcrição, integram este instrumento.
 
1.2 – A VENDEDORA atenderá ao presente Termo Contratual, ob
do(s) produtos atendendo às normas técnicas e legais vigentes, de modo a resguardar, sob todos os 
aspectos, a segurança e o interesse público.
 
1.3 – Deverá ser fornecido garant
todos os produtos constantes neste instrumento, a contar da data da sua entrega.
 
1.4 – O COMPRADOR exercerá a fiscalização, avaliação da qualidade do equipamento entregue 
através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO e DA FORMA DE PAGAMENTO
2.1 – A vendedora obrigar-se-á a efetuar a entrega dos 
licitação, no valor total de R$ -------------
passa a fazer parte integrante do presente contrato.
 
CLAUSULA TERCEIRA: Os pagamentos serão efetuados 
entrega dos produtos, com a apresentação das resp
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos não isentarão a 
assumidas, quaisquer que sejam, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços executados.
Parágrafo Segundo: A licitante vencedora deverá 
Fatura, em local de fácil visualização, a
Presencial nº. 20/2017) a fim de acelerar o trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação 
do documento fiscal para pagamento.
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ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA 
 

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF-RS, com sede na Avenida João Amann, nº 690, 
 doravante denominado apenas COMPRADOR, neste ato 

Prefeito Municipal, Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, 
residente e domiciliado na cidade de Victor Graeff/RS, portador do CIC nº. 397.723.900

CNPJ nº --------------------, estabelecida na ------------------
oravante denominado simplesmente VENDEDORA

contratado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Pregão 
, ajustam o presente contrato consoante as cláusulas que seguem: 

DO OBJETO  
O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Brinquedos e Materiais Pedagógicos para a 

escola Proinfância com recursos do FNDE, referente ao Termo de Compromisso PAR N° 
de acordo com as especificações constantes no edital e da proposta da 

que, independentemente de transcrição, integram este instrumento.

atenderá ao presente Termo Contratual, obrigando-se a efetuar a entrega 
atendendo às normas técnicas e legais vigentes, de modo a resguardar, sob todos os 

aspectos, a segurança e o interesse público. 

Deverá ser fornecido garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeito de fabricação para 
todos os produtos constantes neste instrumento, a contar da data da sua entrega.

exercerá a fiscalização, avaliação da qualidade do equipamento entregue 
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO e DA FORMA DE PAGAMENTO 
á a efetuar a entrega dos itens -------------- que ganhou na presente
------------- (-------------------------), conforme especificação do edital que 

passa a fazer parte integrante do presente contrato. 

Os pagamentos serão efetuados à vista, até o 10º (décimo) dia útil após a 
, com a apresentação das respectivas notas fiscais.  

Os pagamentos não isentarão a VENDEDORA das responsabilidades 
assumidas, quaisquer que sejam, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços executados.

licitante vencedora deverá obrigatoriamente fornecer a Nota Fiscal de 
em local de fácil visualização, a identificação do presente Processo Licita

a fim de acelerar o trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação 
ara pagamento. 

, com sede na Avenida João Amann, nº 690, 
doravante denominado apenas COMPRADOR, neste ato 

Sr. CLÁUDIO AFONSO ALFLEN, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na cidade de Victor Graeff/RS, portador do CIC nº. 397.723.900-78, e de 

------------------, nº --------, CEP 
VENDEDORA, tem justo e 

suas alterações posteriores, e Pregão 
, ajustam o presente contrato consoante as cláusulas que seguem:  

Aquisição de Brinquedos e Materiais Pedagógicos para a 
escola Proinfância com recursos do FNDE, referente ao Termo de Compromisso PAR N° 

de acordo com as especificações constantes no edital e da proposta da 
que, independentemente de transcrição, integram este instrumento. 

se a efetuar a entrega 
atendendo às normas técnicas e legais vigentes, de modo a resguardar, sob todos os 

ia mínima de 06 (seis) meses contra defeito de fabricação para 
todos os produtos constantes neste instrumento, a contar da data da sua entrega. 

exercerá a fiscalização, avaliação da qualidade do equipamento entregue 

que ganhou na presente 
conforme especificação do edital que 

até o 10º (décimo) dia útil após a 

das responsabilidades 
assumidas, quaisquer que sejam, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços executados. 

oriamente fornecer a Nota Fiscal de 
identificação do presente Processo Licitatório (Pregão 

a fim de acelerar o trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação 
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CLÁUSULA TERCEIRA:
dias a partir da assinatura deste contrato 
cento) do valor contratado por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por
retidos do pagamento a ser efetuado.
3.1 – Qualquer alteração no prazo supra
COMPRADOR. 
3.2 – A VENDEDORA compromete
objetos apresentados não atendam aos critérios básicos legalmente estabelecidos pelo Município de 
Victor Graeff. 
3.3 – A entrega dos produtos dever
a presença de um responsável para a abertura e 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA FICALIZAÇÃO
4.1 – A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe 
implicará co-responsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços.
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES
5.1 – Na vigência do Contrato, a 
se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei.

a) Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais 
tenha concorrido. 

b) Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos:
b.1) Quando o objeto não for atendido de acordo com as especificações
b.2) Quando não corrigir deficiência ou não refazer serviços solicitados pelo 

em tempo hábil, acertado pelo Município através do(s) seu(s) responsável(is).
c) Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dep

gravidade da falta. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave.

5.2 – Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica a exclusivo critério da 
VENDEDORA a definição do que sejam “pequenas 
grave”. 
5.3 – No caso de aplicação de multa, a 
sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 
importância à Secretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante do 
recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.
 
CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO
6.1 – Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na ocorrência das 
seguintes situações: 

a) Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a 
execução até a data da ordem de paralisação dos 
pagar. 

b) Pelo COMPRADOR, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem 
que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja obrigado a 
responder por ônus ou prejuízos resultantes, salvo o regularmente devido à 
excluindo o valor das multas a pagar.

c) Pelo COMPRADOR, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
assista a VENDEDORA direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência
situações: 

c.1) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;
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CLÁUSULA TERCEIRA: A VENDEDORA terá o prazo máximo de
contrato para a entrega, sob pena de pagar multa de 01% (um por 

cento) do valor contratado por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por
retidos do pagamento a ser efetuado. 

Qualquer alteração no prazo supra-referido dependerá da prévia aprovação, por escrito, do 

compromete-se a corrigir, as suas custas, parcial ou totalmente, caso os 
jetos apresentados não atendam aos critérios básicos legalmente estabelecidos pelo Município de 

deverá ser feita na Escola de Educação Infantil Cantinho do Amor
responsável para a abertura e conferência dos mesmos. 

CLÁUSULA QUARTA: DA FICALIZAÇÃO 
A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo 

ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe 
responsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 
Na vigência do Contrato, a VENDEDORA estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo

se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei. 
a por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais 

Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos:
Quando o objeto não for atendido de acordo com as especificações
Quando não corrigir deficiência ou não refazer serviços solicitados pelo 

em tempo hábil, acertado pelo Município através do(s) seu(s) responsável(is).
Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dep

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave.
Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica a exclusivo critério da 

a definição do que sejam “pequenas irregularidade”, “gravidade da falta” e “falta 

No caso de aplicação de multa, a VENDEDORA será notificada, por escrito, da referida 
sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 

cretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante do 
recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO 
Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na ocorrência das 

Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a VENDEDORA
execução até a data da ordem de paralisação dos mesmos, excluindo o montante das multas a 

, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem 
que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja obrigado a 

zos resultantes, salvo o regularmente devido à 
excluindo o valor das multas a pagar. 

independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência

Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

terá o prazo máximo de 30 (trinta) 
para a entrega, sob pena de pagar multa de 01% (um por 

cento) do valor contratado por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), que serão 

referido dependerá da prévia aprovação, por escrito, do 

se a corrigir, as suas custas, parcial ou totalmente, caso os 
jetos apresentados não atendam aos critérios básicos legalmente estabelecidos pelo Município de 

na Escola de Educação Infantil Cantinho do Amor com 

A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo COMPRADOR 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe 

 

estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo-

a por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais 

Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 
Quando o objeto não for atendido de acordo com as especificações da proposta ou, 
Quando não corrigir deficiência ou não refazer serviços solicitados pelo COMPRADOR, 

em tempo hábil, acertado pelo Município através do(s) seu(s) responsável(is). 
Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave. 
Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica a exclusivo critério da 

irregularidade”, “gravidade da falta” e “falta 

será notificada, por escrito, da referida 
sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 

cretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante do 

Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na ocorrência das 

VENDEDORA, nesta hipótese, pela 
mesmos, excluindo o montante das multas a 

, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem 
que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja obrigado a 

zos resultantes, salvo o regularmente devido à VENDEDORA, 

independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência das seguintes 
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c.2) Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas;
c.3) Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço;
c.4) Manifesta deficiência do serviço;

  c.5) Falta grave ao Juízo do Município;
c.6) Falência ou insolvência;
c.7) Não entregar os materiais/equipamentos no prazo previsto.
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 7.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.04.12.361.0115.2.163
ATIVIDADE: 2.163 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ARTICULADAS/PAR
RÚBRICA: 3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo 
RÚBRICA: 4.4.90.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇ
8.1 – A VENDEDORA deverá facultar o livre acesso do representante do 
fábricas, depósitos e instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes à 
execução ora contratada, sem que tal fiscalização importe, a qualq
por parte do COMPRADOR. 
8.2 – Aplica-se ao presente contrato, no que couberem, as disposições da Lei 8.666, de 21 de julho 
de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1.99
da licitação modalidade Pregão Presencial nº 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
9.1 – As partes elegem o FORO da Comarca de Não
oriundas do presente contrato. 
 
E por estarem plenamente ajustados, e de acordo com 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma, teor e valor, juntamente com as testemunhas 
abaixo, para que produza de imediato, seus jurídicos e legais efeitos.

                                            
Victor Graeff/RS; 

CLÁUDIO AFONSO ALFLEN 
Prefeito Municipal   
Comprador    

 
 
Testemunhas: 
 
1. _______________________ 
 
2. _______________________ 
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Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas;
Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço; 
Manifesta deficiência do serviço; 

ao Juízo do Município; 
Falência ou insolvência; 
Não entregar os materiais/equipamentos no prazo previsto. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

06.04.12.361.0115.2.163 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ARTICULADAS/PAR 

Material de Consumo  
Equipamentos e Material Permanente  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
deverá facultar o livre acesso do representante do COMPRADOR

fábricas, depósitos e instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes à 
execução ora contratada, sem que tal fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade 

se ao presente contrato, no que couberem, as disposições da Lei 8.666, de 21 de julho 
de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1.99

dalidade Pregão Presencial nº 20/2017. 

  
As partes elegem o FORO da Comarca de Não-Me-Toque/RS, para dirimir quaisquer questões 

E por estarem plenamente ajustados, e de acordo com as cláusulas supra transcritas, assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma, teor e valor, juntamente com as testemunhas 
abaixo, para que produza de imediato, seus jurídicos e legais efeitos. 

                                               
Victor Graeff/RS; --- de ------------ de 2017. 

   ---------------------------------------
   CNPJ nº. --------------------------

Vendedor 

    

Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

COMPRADOR em suas 
fábricas, depósitos e instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes à 

uer título, em responsabilidade 

se ao presente contrato, no que couberem, as disposições da Lei 8.666, de 21 de julho 
de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1.994, e os dispositivos 

Toque/RS, para dirimir quaisquer questões 

as cláusulas supra transcritas, assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma, teor e valor, juntamente com as testemunhas 

 
 
 

--------------------------------------- 
-------------------------- 
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MODELO DE CREDENCIAMENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº

 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................., portador(a) 

da Cédula de Identidade n.º ..............
instaurada pelo Município de Victor Graeff, na modalidade de Pregão Presencial, sob o n.º 
na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL
nome da empresa ..............................., CNPJ nº.............................., bem como formular propostas e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
 

............................, ....... de .................... de 20.......
 
 

.............................................................
Assinatura do dirigente da empresa

(firma reconhecida como 

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

 
 
Obs.: 
1. caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 
2. este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriament
item 3.3. letra “b.2”, do edital (parte grifada).
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ANEXO III 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 20/2017 
 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................., portador(a) 
da Cédula de Identidade n.º ........................ e CPF n.º .............................., a participar da licitação 
instaurada pelo Município de Victor Graeff, na modalidade de Pregão Presencial, sob o n.º 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronun
nome da empresa ..............................., CNPJ nº.............................., bem como formular propostas e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

............................, ....... de .................... de 20.......

............................................................. 
Assinatura do dirigente da empresa 

(firma reconhecida como pessoa jurídica) 
 
 

.................................................................... 
Nome do dirigente da empresa 

o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 

2. este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento exigido no sub 
item 3.3. letra “b.2”, do edital (parte grifada). 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................., portador(a) 
.......... e CPF n.º .............................., a participar da licitação 

instaurada pelo Município de Victor Graeff, na modalidade de Pregão Presencial, sob o n.º 20/2017, 
lhe plenos poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa ..............................., CNPJ nº.............................., bem como formular propostas e 

............................, ....... de .................... de 20....... 

o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 

e, do documento exigido no sub 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF

Av. João Amann, 690
Fone: (54) 3338

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

 
 

 
 
 
AO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento
 
 
Pregão Presencial nº 20/2017.  Processo Licitatório nº 
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...(endereço completo)....,
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador), no uso

 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 
declarada inidônea e não está impedida d
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes. 
 

Por ser verdade assina a presente.
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
 

“DECLARAÇÃO” 

AO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF 
Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

.  Processo Licitatório nº 88/2017. 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...(endereço completo)....,
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou 
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

Por ser verdade assina a presente. 

        
Carimbo da empresa

                 ____________________________________
Assinatura do Representante Legal

                                                                      Obs.: Nome completo, RG, CPF e 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...(endereço completo)...., 
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

de suas atribuições legais, vem: 

para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 

e contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou 
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

        Local e Data 
Carimbo da empresa 

 
 

____________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Obs.: Nome completo, RG, CPF e Carimbo 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF

Av. João Amann, 690
Fone: (54) 3338

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉ
 
 

 
AO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF
At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento
Pregão Presencial nº 20/2017.  Processo Licitatório nº 
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...(endereço completo)....,
inscrita no CNPJ sob n°. ......................, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

 
 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas 
da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (...).
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

  
Por ser verdade assina a presente.
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉ

“DECLARAÇÃO” 

AO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF 
Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

.  Processo Licitatório nº 88/2017. 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...(endereço completo)....,
ita no CNPJ sob n°. ......................, neste ato representada pelo seu

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas 
ituação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (...).

o: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente. 

        
Carimbo da empresa

____________________________________
Assinatura do Representante Legal

                                                                  Obs.: Nome completo, RG, CPF e carimbo
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...(endereço completo)...., 
ita no CNPJ sob n°. ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas 
ituação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (...). 

        Local e Data 
Carimbo da empresa 

 
 

____________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Obs.: Nome completo, RG, CPF e carimbo 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF

Av. João Amann, 690
Fone: (54) 3338

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 
10.520/2002. 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

 
 
  Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, 
declaramos que a empresa ..............................., CNPJ nº ........................... cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no Pregão Presencial nº 
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ANEXO VI 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 

 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 20/2017 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2017 
 

to ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, 
declaramos que a empresa ..............................., CNPJ nº ........................... cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no Pregão Presencial nº 20/2017. 

                  
Carimbo da empresa

____________________________________
                                                                                   Assinatura do Representante Legal

                                                                                           Obs.: Nome completo, RG, CPF e 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 

to ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, 
declaramos que a empresa ..............................., CNPJ nº ........................... cumpre plenamente os 

             Local e Data 
Carimbo da empresa 

 
 

____________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Obs.: Nome completo, RG, CPF e Carimbo 


