
EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO N°. 022/2018.  
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018. 
  
A Prefeitura Municipal de Santa Salete(SP), com sede na Avenida XV de Novembro, n°. 604, no município de 
Santa Salete, possuidora do CNPJ nº. 01.611.211/0001-23 por intermédio de seu Prefeito Municipal Sr. Jeder 
Fabiano Santiago Souza, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM e de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo deverá ocorrer no 
primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório.  
O procedimento licitatório será realizado em duas etapas distintas, de acordo com critérios abaixo estabelecidos:  

tório acontecerá às 13h 30min do dia 20 de julho de 2018, na 
sede da Prefeitura Municipal de Santa Salete, Avenida XV de novembro, n°. 604, Santa Salete- SP.  
 
I - DA REGÊNCIA LEGAL  
1.1. Lei n°. 8.666/93 e alterações;  
1.2. Lei Federal n°. 10.520/02;  
1.3. Lei Complementar n°. 123/06;  
1.4. Demais disposições contidas neste Edital.  
 
DA SESSÃO PÚBLICA E ENTREGA/ABERTURA DOS ENVELOPES  
DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N°. 01 E N°. 02 (PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO) e CREDENCIAMENTO: 13h 30min do dia 20 de julho de 2018 
 
DATA DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO:  
13h 30min do dia 20 de julho de 2018 
Local de Entrega: Avenida xv de novembro, n°. 604- CEP. 15.768-000 – Santa Salete- SP;  
Fone: (17) 3662-9000;  
Prazo de validade da proposta: até 30 dias;  
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM;  
Condição de Pagamento: A vista em até 30 (trinta) dias a partir da entrega e aceitação da nota fiscal;  
 
OBTENÇÃO DO EDITAL: Gratuitamente no Departamento de Licitações na sede da Prefeitura Municipal 
localizada na Avenida XV de Novembro, n°. 604, CEP: 15.768-000 – Santa Salete - SP. Telefone (17) 
3662.9000 – 08h30 as 16h00min – horário de Brasília, ou através do site www.santasalete.sp.gov.br ou pelo e-
mail licitacao@santasalete.sp.gov.br.  
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, a declaração de atendimento aos requisitos 
de habilitação (anexo II), será recebida no dia, horário e endereço acima mencionado, na sessão pública de 
processamento do Pregão, concomitante ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar 
do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal, obedecidos os termos e condições deste 
edital.  
 
II - DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
2.1 - Constitui objeto do presente procedimento, a seleção de melhor proposta para Contratação de 
empresa do ramo, para fornecimento de materiais permanente mobiliário e equipamentos 
padronizados, para equipar a CRECHE ESCOLA-PADRÃO CRECHE CR-01B-FDE, conforme 



convênio - Processo nº 05363/2013, com base nas especificações do Código Mencionado para cada item 
contido no manual do FDE/SP “ Catálogo de Mobiliário, conforme especificações constantes do anexo I 
(planilha do FNDE), parte integrante do Edital.  
2.2 - Integram este Edital os seguintes anexos:  
 
ANEXO “I” – Planilha de Quantificação e Especificação de Equipamentos e Mobiliários.  
ANEXO “II” – Declaração de ciência e cumprimento de requisitos de habilitação.  
ANEXO “III” – Termo de credenciamento.  
ANEXO “IV” – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.  
ANEXO “V” – Dados referenciais.  
ANEXO “VI” – Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho.  
ANEXO “VII” – Declaração de inexistência de fato impeditivo superveniente.  
ANEXO “VIII” – Protocolo de pregão presencial.  
ANEXO “IX” – Modelo de Contrato.  
ANEXO “X” – Modelo da Proposta.  
 
III – DA PARTICIPAÇÃO  
3.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o 
objeto desta licitação. Não podendo participar desta licitação, consorcio de empresas, qualquer que seja sua 
forma de constituição, empresas que se encontrem sob falência, concordata, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Publica, punidas com 
o Artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520/02 ou punidas pela Prefeitura Municipal de Santa Salete- SP, com 
suspensão temporária para licitar ou contratar, nos termos do art. 87, III da Lei Federal n°. 8.666/93 e 
posteriores alterações.  
 
IV – DO CREDENCIAMENTO  
4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um representante 
que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a 
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente (cópia autenticada).  
 
4.2. O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular 
com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  
4.3. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de procuração ou 
instrumento particular sem poderes específicos para formular ofertas e lances de preços bem como praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, ou sendo sócio vir presentando copia.  
4.4. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar n°. 
113/06 e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se acrescidas das expressões 
“ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação.  
4.4.1. O credenciamento do licitante como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
somente será procedido pelo Pregoeiro(a) se o interessado comprovar tal situação jurídica através do seu 
instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a 
inclusão no seu nome como ME ou EPP, ou através da apresentação do comprovante de enquadramento do 
licitante na condição de ME ou EPP mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no 
respectivo órgão de registro de seus atos constitutivos;  



4.4.2. O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo ao nome credenciado as 
extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro (a), dos benefícios da 
Lei Complementar n°. 123/06 aplicáveis ao presente certame;  
4.4.3. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como Microempresa e empresa Pequeno 
Porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir 
de um enquadramento falso ou errôneo.  
4.5. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado.  
4.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.  
4.7. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitara a licitante, mas 
impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.  
4.8. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, 
participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente 
que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos.  
 
V – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  
5.1. A apresentação da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, da proposta e dos 
documentos de habilitação, poderá se dar pelos meios seguintes:  
a) entrega pessoal pelo representante credenciado ao Pregoeiro, se presente à sessão de processamento do 
Pregão;  
b) por remessa postal, por carta registrada, aviso de recebimento, ou outro meio em que reste comprovado, de 
forma inequívoca, que a Prefeitura Municipal de Santa Salete a tenha efetivamente recebido em tempo hábil 
para a devida apreciação.  
 
5.2. A entrega pessoal dar-se-á da seguinte forma:  
a) a Declaração de ciência e cumprimento de requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no 
Anexo II deste Edital, cuja entrega deverá ser concomitante ao credenciamento dos interessados, e deverá ser 
apresentada fora de envelopes ou quaisquer outros invólucros fechados que demandem a necessidade de sua 
abertura;  
b) a proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega deverá se dar imediatamente após o 
credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes 
fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  
 
ENVELOPE “I” - PROPOSTA DE PREÇOS  
A Comissão Permanente de Licitações  
MUNICIPIO DE SANTA SALETE– SP  
PREGÃO N°. ....../2018  
PROCESSO N°. ....../2018  
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)  
 

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO  
A Comissão Permanente de Licitações  
MUNICIPIO DE SANTA SALETE– SP  
PREGÃO N°. ..../2018  
PROCESSO N°. ...../2018  
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)  



 
5.3. A remessa via postal deverá obedecer aos seguintes requisitos:  
5.3.1 A proposta de preço e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, na forma estabelecida na 
alínea "b" do item anterior, e adicionalmente ao seguinte:  
a) referidos envelopes deverão ser devidamente acondicionados e igualmente fechados e indevassável;  
5.3.2 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, elaborada nos termos da alínea "a" do 
item anterior, será apresentada fora dos Envelopes.  
5.4. A remessa via postal implicará na renúncia do licitante em credenciar preposto para representá-lo na 
sessão de procedimentos do Pregão, assim como importará preclusão do direito de ofertar lances verbais e de 
manifestação de intenção de recorrer, e, ainda, na aceitação tácita das decisões tomadas na sessão respectiva.  
5.5. A Prefeitura Municipal de Santa Salete não se responsabiliza por eventuais atrasos ou extravios das 
correspondências relativas às remessas via postal, a que não tenha contribuído, ou dado causa.  
5.6. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo 
procurador, juntando-se a procuração.  
5.7. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro.  
 
VI – CONTEÚDO DO ENVELOPE I - “PROPOSTA DE PREÇOS”  
6.1. A proposta deverá ser datilografada ou impressa em uma única via, de forma clara e detalhada, sem 
emendas ou rasuras, datada, assinada e rubricada, ou impressa, na qual devem ser indicadas:  
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  
b) número do processo e do Pregão;  
c) Descrever a embalagem de cada produto a ser entregue;  
d) Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando no 
máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula desprezando-se a fração remanescente. Em caso de dúvida, 
prevalece o valor por extenso (Lei Federal n°. 9.069/95), discriminados por item, em algarismo (unitário e 
total). Apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 
com o fornecimento do objeto da presente licitação;  
e) Prazo de entrega: parceladamente de acordo com a requisição, sendo a entrega não superior a 05 (cinco) 
dias úteis do recebimento da requisição;  
 
6.2. Os equipamentos e mobiliários cotados deverão ser de excelente qualidade  
6.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, durante a vigência da proposta.  
 
6.4. Será DESCLASSIFICADA a empresa que:  
a) Apresentar cotação inferior à quantidade prevista neste Edital ou Propostas alternativas.  
6.5. Apresentar cotação de equipamentos e mobiliários que não sejam de excelente qualidade.  
6.6. Não atenderem às exigências do presente edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou estar com a descrição dos equipamentos e mobiliários em 
desacordo com a forma solicitada, conforme ANEXO I do presente Edital.  
6.7. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, durante a vigência da proposta.  
 
OBS: Se durante a alimentação do sistema do pregão desta Prefeitura, for constatado algum tipo 

discrepância que indique claramente tratar-se de erro (muito maior ou a menor que os demais concorrentes 
deste Pregão Presencial), este poderá ser retificado no ato do lançamento, sendo posteriormente anotado a 



ocorrência. Este Juízo de valor é faculdade do Pregoeiro, que poderá disponibilizar a oportunidade de 

aproveitamento da oferta no interesse da Administração.  
 
VII – CONTEÚDO DO ENVELOPE II – “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO". 
Os documentos poderão ser apresentados na forma de fotocópia devidamente autenticada por tabelião ou pelo 
Pregoeiro (a) / equipe de apoio no ato da abertura do envelope, sob pena de desclassificação.  
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  
O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem 
respeito a:  
 
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
7.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto do Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedade Comercial, e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de Eleição de seus 
Administradores;  
7.1.2 – Registro Comercial no caso de Empresa Individual;  
7.1.3 - As empresas cadastradas nesta Prefeitura de Santa Salete e que estejam com o CRC dentro do prazo de 
validade (01 ano de sua expedição), estarão dispensados da documentação do item 01, bastando juntar cópia 
autenticada do CRC. Será admitido apenas o CRC desta Prefeitura.  
 
7.2. REGULARIDADE FISCAL:  
7.2.1 - Certidão de Regularidade do CNPJ, através de impresso disponibilizado em site oficial do governo.  
7.2.2 - Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND - 
Certidão Negativa Débito ou CPD - EN Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa, com vigência na 
data da entrega dos documentos de habilitação.  
7.2.3 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; com vigência na data da entrega dos documentos 
de habilitação.  
7.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n°. 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei n°. 11.440, de 2018).  
7.2.5 – A comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do contrato;  
7.2.6 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição;  
7.2.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias 
úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta 
Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;  
7.2.6.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos 
licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4°, 
Inciso XXIII, da Lei 10.520/02.  
 
7.3 – QUALIFICACAO TÉCNICA/OPERACIONAL  



7.3.1 - Declaração em papel personalizada da licitante de que se responsabilizará pelo fornecimento dos 
equipamentos e mobiliários para uso do setor de educação municipal, conforme especificação do edital e 
discriminado em sua proposta e no prazo requerido.  
7.3.2 - Declaração regularidade perante o Ministério do Trabalho, conforme Anexo VI.  
7.3.3 - Declaração de inexistência de fato impeditiva superveniente, conforme Anexo VII.  
 
VIII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
8.1 – No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de Recebimento dos 
Envelopes, na qual os interessados em participar do certame deverão entregar ao Pregoeiro (a) o 
credenciamento de acordo com as especificações dadas, 02 (dois) envelopes separados, a proposta de 
preços e os documentos de habilitação.  
8.2 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, os documentos para credenciamento, 
bem como os dados referenciais, de acordo com modelos estabelecidos nos Anexos constantes do Edital deverão 
ser apresentados fora dos Envelopes n°s 1 e 2.  
8.3 – No horário e local e data indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão;  
8.4 – Após os respectivos credenciamentos, o Senhor Pregoeiro comunicará aos licitantes o resultado da 
avaliação da equipe de apoio.  
8.5 – Após as 13h 30min do dia 20 de julho de 2018 estará encerrado o credenciamento.  
8.5.2 – Abertos os envelopes de preços, o Pregoeiro fará circular entre os presentes os respectivos documentos 
para serem rubricados.  
8.6 - A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  
b) que apresentem valor baseado exclusivamente em proposta das demais Licitantes.  
8.6.1 - No tocante aos valores, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
corretos os valores unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  
8.7 – Em conformidade com a programação do preâmbulo, retomando a sessão, o Pregoeiro selecionará as 
propostas não desclassificadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:  
a) seleção da proposta de menor valor e das demais com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela;  
b) não havendo pelo menos 03 (três) valores na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores valores, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos valores, 
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  
8.8 - Para efeito de seleção será considerado o menor valor por item.  
8.9 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo- 
se por meio de ordem alfabética no caso de empate de valores.  
8.9.1 - A licitante em primeiro lugar na ordem alfabética poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  
8.10 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
valor.  
8.11 - Encerrada a etapa de lances, se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos seguintes termos:  
8.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada;  
8.11.2 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua 
proposta será declarada a melhor oferta;  



a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena 
de preclusão;  
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.11.1, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;  
8.11.2.3 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances 
não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
8.11.2.4 - Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, retomar-se-ão, em 
sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4°, Inciso XXIII, da 
Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de 
demais Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 8.11.1;  
a) Na hipótese da não-contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e não configurada a hipótese 
prevista no subitem 11.2.4, será declarada a melhor oferta àquela proposta originalmente vencedora da fase de 
lances.  
8.12 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa 
de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último valor ofertado.  
8.13 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.  
8.14- Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor valor, decidindo 
motivadamente a respeito. A aceitabilidade será aferida conforme os preços do Anexo I.  
8.15 - Considerada aceitável a oferta de menor valor, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor, em conformidade com a programação do preâmbulo.  
8.16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame.  
8.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente de menor valor, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, 
em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
 
IX – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
9.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para a apresentação de razões de recursos, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 
no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
9.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso 
e a adjudicação do objeto à licitante vencedora.  
9.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente.  
9.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará 
o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  
9.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
9.6 – A adjudicação será feita por Item.  
 
X – DA FORMA DE PAGAMENTO  
10.1 – O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal.  
10.2 – As notas fiscais/faturas que apresentam incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.  



10.3 – O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou na 
tesouraria da Prefeitura das 13h00 as 16h00.  
 
XI – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
11.1 - Ao(s) licitante(s) contratado(s) que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n°. 
10.520/2003, bem como do artigo 87, da Lei 8.666/93, conforme o caso ficará sujeito às penalidades 
estabelecidas pelas referentes normas, que serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa.  
 
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a 
finalidade e a segurança da contratação.  
12.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas 
pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  
12.2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.  
12.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  
12.4 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE (Diário 
Oficial do Estado), e DOU (Diário Oficial da União).  
12.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na Comissão Municipal de Licitação, após a celebração do contrato, durante o prazo de 15 (quinze) 
dias.  
12.6 – Transcorrido o prazo supra mencionado os envelopes serão incinerados, não cabendo qualquer 
reclamação por parte da Licitante.  
12.7 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão de segunda-feira a sexta-feira, 
das 08h30 as 16h00.  
12.8 - Eventuais impugnações deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal de Santa Salete, sito à Avenida 
XV de novembro, n°. 604 – Centro – SERVIÇO DE PROTOCOLO GERAL, no horário das 08h00min às 
11h00min e 13h00min as 16h00min.  
12.8.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil, 
anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
12.8.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.  
12.9 - São de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos 
esclarecimentos/adendo/erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente licitação, dos quais serão 
publicados avisos no DOUE – Diário Oficial da União.  
12.10 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
12.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Urania- SP.  
12.12 – Constituem parte integrante do contrato ou outro instrumento equivalente resultante desta licitação, 
mesmo que não transcritos, todos os itens deste edital, seus anexos, a proposta da licitante vencedora e 
quaisquer outros documentos ou cartas que por ventura sejam apresentados em qualquer fase da licitação para 
complementar ou esclarecer a instrução do processo.  
12.13 - E, para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital afixado no local de praxe da Prefeitura 
Municipal, e por uma vez publicada no jornal D.O.U. Diário Oficial da União.  



XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
13.1 - As despesas decorrentes deste pregão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
Ficha.... 
 
 
Prefeitura Municipal de Santa Salete- SP, 06 de julho de 2018. 
 
  
_____________________  
JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 
Prefeito Municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS  
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. ....../2018  
PROCESSO N°. ........../2018  
 
OBJETO: “Contratação de empresa do ramo, para fornecimento de materiais permanente mobiliário e 
equipamentos padronizados, para equipar a CRECHE ESCOLA-PADRÃO CRECHE CR-01B-FDE, 
conforme convênio - Processo nº 05363/2013, com base nas especificações do Código Mencionado para 
cada item contido no manual do FDE/SP “ Catálogo de Mobiliário, conforme especificações constantes do 
anexo I (planilha do FNDE).”  
 

Item Código Padrão FDE Descrição Qtde. 

1 BLU-01 Aparelho reprodutor de discos bluray(bluray player) 01 
2 AR-10 Armário Baixo de Madeira 05 
3 AR-02 Armário de Aço/ 2 portas 13 
4 AR-05 Armário de Aço/6 portas 05 

5 AQ-03 Arquivo para pastas suspensas 03 
6 BQ-02 Banqueta para Laboratório 10 
7 BC-01 Berço Infantil (com colchão) 11 
8 CD-11 Cadeira Alta para Alimentação de Crianças 12 

9 CD-08 Cadeira de uso múltiplo 12 
10 CD-03 Cadeira Fixa 04 
11 CD-04 Cadeira Giratória sem Braços 04 
12 CD-06 Cadeira Giratória com Braços 01 

13 CA-01 Carro Auxiliar para Cozinha 01 
14 CT-02 Colchonete para Repouso (C= 1,85m) 155 

15 CT-01 Colchonete para trocador (C= 1,00m) 12 
16 FZ-04 Congelador Horizontal " Freezer" (250 a 360 litros) 01 

17 CJC -01 Conjunto Coletivo (01 mesa/ 04 cadeiras) -Tamanho 1 32 

18 CJU-03 Conjunto uso Múltipo (1 mesa/ 4 cadeiras) 01 

19 CJP-01 Conjunto para Professor 04 

20 M4C-03 Conjunto para Refeitório (1 mesa /4 cadeiras) Tamanho 1 08 
21 ES 10 Estante / escaninho de madeira 27 
22 ES 09 Estante baixa de Madeira 09 
23 FO-03 Fogão industrial/04 bocais 01 
24 FM- C1 Forno de micro-ondas 02 

25 GV-02 Gaveteiro - Sistema de mobiliário para áreas administrativas 04 
26 LR-01 Lavadora de Roupas 01 
27 BT -01 Liquidificador Comercial 8 litros 01 
28 ME-24 Mesa (L= 1600 mm) - Sistema de Mobiliário para áreas Administrativas 01 
29 ME-20 Mesa (L= 750mm) -Sistema de Mobiliário para áreas Administrativas 02 
30 ME-22 Mesa (L=1200mm) - Sistema de Mobiliário para áreas Administrativas 01 
31 ME-23 Mesa (L= 1400 mm) - Sistema de Mobiliário para áreas Administrativas 03 



32 ME-21 Mesa (L=900mm) -Sistema de Mobiliário para áreas  Administrativas 01 
33 ME-25 Mesa Reunião(= 2000mm) - Sistema de Mobiliário para áreas Administrativas 01 
34 MR-02 Mural 13 
35 QB 01 Quadro Branco 01 
36 RF-03 Refrigerador/2 portas 01 
37 RF-04 Refrigerador Combinado Frost - Free (260 a 320 litros) 02 
38 RP -02 Relógio 05 
39 SR-01 Secadora de Roupas 01 
40 RK-06 Suporte para Televisores LED 40 " 01 
41 TV-08 Televisor  Led  40" 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO  
 
 



PREGÃO PRESENCIAL N°. ........./2018  
PROCESSO N°......./2018  

OBJETO: “...............................”  
 
 
A empresa_____________________________________, com sede na 
_________________________________, C.N.P.J. n°._______, telefone: ( )____-_____ e-
mail:_______________@____________, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial 
n°........./2018, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 
referido Edital, em atendimento ao Inciso VII do artigo 4° da Lei 10.520, de 38 de julho de 2.003.  
 
 
Local,_______de __________________de 2018.  
 
 
 
 
______________________________________________  
(assinatura e nome do representante legal da empresa)  



ANEXO III - TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. ...../2018  
PROCESSO N°...../2018  
 
OBJETO: “.........”  
 
A ________________________________, por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no CNPJ sob n°. 
__________________, credencia como seu representante o(a) Sr.(a)___________________________(nome e 
qualificação), para em seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a 
formulação de propostas, e a prática de todo os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, 
nos termos do artigo 4° da Lei 10.520/2003.  
 
 
 
Local, ______de _____________________ de 2018.  
 
 
 
 
__________________________________  
(Nome do licitante e representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
  

 
  

    
    
    
    
 
 



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. ...../2018  
PROCESSO N°....../2018  
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 
empresa ___________________, (denominação da pessoa jurídica), CNPJ 
n°.______________________________, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar n°. 113, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório do Pregão Presencial n°....../2018 Processo n°. ...../2018, realizado pela  
 
 
Prefeitura Municipal de .................., Estado de São Paulo.  
 
 
Local, ______de _____________________ de 2018.  
 
 
 
 
__________________________________  
(Nome do licitante e representante legal)  



ANEXO V – DADOS REFERENCIAIS  
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. ......./2018  
PROCESSO N°......../2018  
 
(ITEM NÃO-DESCLASSIFICATÓRIO)  
RAZÃO SOCIAL LICITANTE:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
CIDADE:  
CEP:  
TELEFONE/FAX:  
EMAIL:  
 
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR DO LICITANTE  
RG:  
CPF:  
PROFISSÃO:  
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO  
NOME DO BANCO:  
Nº. DO BANCO:  
Nº. DA AGÊNCIA  
Nº. CONTA BANCARIA:  



ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO  
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. ...../2018  
PROCESSO N°......../2018  
 
A______________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ_____________________________________, com sede a 
_________________________________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
_______________, CEP: ______________,telefone ( )______-_________, neste ato representado por seu 
procurador, o(a) Senhor(a) __________, RG: _______________________ e CPF: 
________________________, em atendimento as disposições do Edital Pregão Presencial n°. ............/2018, 
DECLARA para fins no disposto do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei n°. 
9.854/99, que a proponente não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e ainda, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.  
Por ser verdade, firmo a presente.  
 
 
 
Local, ______de _____________________ de 2018.  
 
 
 
 
 
 
___________________________________  
(Nome do licitante e representante legal)  



ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE  
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. ...../2018  
PROCESSO N°...../2018  
 
A______________________________________, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNP____________________________________, com sede a ________________________________, na 
cidade de __________,Estado de ______________, CEP: _____,telefone ( )___-____, neste ato representado 
por seu procurador, o Senhor __________, RG: __________________ e CPF: ________________________, 
em atendimento as disposições do Edital Pregão Presencial n°. ....../2018, DECLARA para fins, que até o 
momento inexistem fatos supervenientes impeditivos a sua habilitação no presente certame e que jamais foi 
declarada inidônea ou impedida de contratar e/ ou licitar com a Administração Pública em qualquer das suas 
esferas.  
Por ser verdade, firmo o presente.  
 
 
Local, ______de _____________________ de 2018.  
 
 
 
 
__________________________________  
(Nome do licitante e representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VIII - PROTOCOLO DE PREGÃO PRESENCIAL  
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. ........./2018  
PROCESSO N°............./2018  
 
Recebi 01 (uma) via do Edital referente ao Pregão Presencial n°. ..../2018, para cotação solicitada no prazo 
previsto.  
 
 
 
RAZÃO SOCIAL:________________________________________________________  
 
CNPJ:________________________________________________________________  
 
ENDEÇO:_____________________________________________________________  
 
BAIRRO:____________________CIDADE_____________________________UF____  
 
FONE:_____________________________FAX________________________________  
 
CONTATO:_______________________E-MAIL________________________________  
 
DATA DO RECEBIMENTO_____/_______/________  
 
 
___________________________________________  
 
NOME:  
RG:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO IX – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO  
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. ......./2018  
PROCESSO N°............../2018  
 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, 
_______________________________ QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA SALETE-
SP E A EMPRESA ___ ________________________.  
Os signatários deste instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE- SP, inscrita 
no CNPJ n°.01.611.211/0001-23, localizada à Avenida XV de Novembro, n°.604, Centro, nesta cidade, neste 
ato representado pelo Senhor Jeder Fabiano Santiago Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado também 
nesta cidade, designada simplesmente de PREFEITURA e de outro lado a empresa ........................................, 
com sede ..........................., ........... –............, CEP: ................ – cidade de ................... (......), inscrita no CNPJ: 
............................., e Inscrição Estadual n°. ....................................., aqui também designada de 
CONTRATADA, que tem justo e combinado que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa do ramo, para fornecimento de 
materiais permanente mobiliário e equipamentos padronizados, para equipar a CRECHE ESCOLA-
PADRÃO CRECHE CR-01B-FDE, conforme convênio - Processo nº 05363/2013, com base nas 
especificações do Código Mencionado para cada item contido no manual do FDE/SP “ Catálogo de 
Mobiliário, conforme especificações constantes do anexo I (planilha do FNDE).  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: Fica fixado o valor total do presente Contrato em R$ ........... 
(........................), discriminado da seguinte forma: 
 
 
ÍTEM  CÓDIGO  QUANT.  Unid.  DESCRIÇÃO  Marca  Valor 

Unitário  
Valor 
Total  

        
        
        
        
        
        
        

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados 
da data da entrega dos equipamentos e mobiliários solicitados, mediante emissão de nota fiscal, empenhada na 
contabilidade da prefeitura de Santa Salete- SP.  
3.1. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará 
bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, 
não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município.  
3.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária.  
3.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará por meio de Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS).  



3.4. A(s) empresa(s) que possuir (em) Certidão (ões) Positiva(s) com Efeito Negativa(s) e que tiverem seus 
débitos parcelados, deverá (ao) apresentar junto com a Certidão (ões) as Guias de Recolhimentos, devidamente 
quitada. (com a autenticação mecânica do pagamento).  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos equipamentos e mobiliários 
descritos na Cláusula Primeira será de x (_______) dias úteis, após o recebimento da requisição emitida pela 
Secretaria solicitante, sendo a entrega efetuada na sede da Prefeitura Municipal.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até xx de 
_____________ de 2018, ou até o fornecimento, pela contratada, da totalidade do objeto do contrato, momento 
em que este termo de contrato se expirará automaticamente, independentemente da adoção de qualquer outro 
procedimento.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Sem prejuízo das demais disposições 
deste contrato e dos termos do Pregão n°. ..../...../2018, constituem obrigações da CONTRATADA:  
6.1 Fornecer o(s) Equipamento (s) e mobiliários nas condições, no preço e no prazo estipulado na proposta, não 
podendo este ser superior ao limite estabelecido na Cláusula Segunda deste Contrato.  
6.2 Fazer a entrega dos Equipamentos e mobiliários no endereço da Solicitação da Gerente da Pasta sem que 
implique acréscimo no preço constante da proposta.  
6.3 Substituir o(s) equipamento (s) e mobiliários que apresente(m) irregularidade(s), quando da conferência pela 
Secretaria, de que trata o subitem 11.3 do Edital, no prazo máximo de 05(cinco) dias.  
6.3.1. Estando em mora a CONTRATADA, o prazo para substituição do o(s) Equipamento(s) e mobiliários, de 
que trata o item 6.3, não interromperá a multa por atraso prevista no parágrafo segundo da Cláusula Décima 
Segunda.  
6.4. Os equipamentos e mobiliários deverão se adequar as seguintes disposições:  
a) Os equipamentos e mobiliários deverão ser entregues exatamente como foram solicitados (embalagem, 
quantidade, validade, etc.);  
b) Os equipamentos e mobiliários deverão ter prazo de validade impresso nas embalagens;  
c) Os equipamentos e mobiliários deverão ser de boa qualidade, em perfeito estado de conservação e com prazo 
de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data 
do seu recebimento definitivo;  
d) Os equipamentos e mobiliários deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 
danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega;  
e) Não serão aceitos equipamentos e mobiliários que não atendam as especificações, caso ocorra, o que não 
estiver dentro da conformidade, será desprezada.  
6.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do Município.  
6.7. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n°......../2018, durante a 
execução do contrato.  
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: Sem prejuízo das demais disposições 
deste contrato e dos termos do Pregão n°. ........./2018, constituem obrigações do Município.  
7.1. Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula Segunda.  
7.2. Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato.  
7.3. Fiscalizar, através da Secretaria da Pasta, a execução do objeto contratual, não eximida a CONTRATADA 
da integral responsabilidade pela observância do objeto do presente contrato.  
7.4. Fornecer, no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, quando solicitada, informações formais à 
CONTRATADA, tendo em vista orientá-la sobre quaisquer dúvidas surgidas durante a execução do presente 
contrato.  



CLÁUSULA OITAVA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: O presente contrato não poderá ser cedido ou 
transferido a terceiros, total ou parcialmente.  
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS: Além das disposições presentes neste 
instrumento contratual, fica dele fazendo parte integrante, a Proposta apresentada pela CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DO CONTRATO: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (Vinte e 
Cinco por Cento) de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1° da Lei Federal n°. 8666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual pode ser 
operada:  
11.1. Por ato unilateral e formal do Município, conforme os casos enumerados nos incisos I à XII e XVII à 
XVIII do art. 78 da Lei n°. 8.666/93.  
11.2. Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 
reduzida a termo no processo licitatório, devendo a parte interessada em rescindir o presente contrato, 
manifestar seu interesse por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.  
11.3. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades previstas na 
cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, 
e acarretará também as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: O descumprimento das condições estabelecidas 
neste instrumento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas na Lei n°. 10.520/2003 e legislação 
complementar.  
12.1. A CONTRATADA, em conformidade com o Art. 7° da Lei n°. 10.520/2003, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do Art. 4° da referida Lei, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e nas demais cominações legais, 
assegurado o direito à prévia e ampla defesa, se:  
Recusar-se, injustificadamente, a celebrar este Contrato, se convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta;  
a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;  
b) Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato;  
c) Não mantiver a proposta, injustificadamente;  
d) Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato;  
e) Comportar-se de modo inidôneo;  
f) Cometer fraude fiscal.  
12.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pelo descumprimento de normas de legislação 
pertinentes à execução do objeto contratual, o MUNICIPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, esta 
corresponderá a 10 % (dez por cento) do valor contratado.  
12.3. As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou 
prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a rescisão do contrato.  
12.4. Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será aplicada a esta multa de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor contratado.  
12.5. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua notificação, para recorrer 
das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na 
forma como foi apresentada.  



12.6. Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento à 
CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente após a 
notificação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados ao 
cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária:  
FICHA:  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO CONTRATUAL: As partes elegem o Foro desta Comarca 
de Jales, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este TERMO DE CONTRATO, em 03 (três) vias de 
igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.  
 
 
Prefeitura Municipal de Santa Salete- SP, ____ de _________ de 2018. 
 
 
__________________ 
Jeder Fabiano Santiago Souza 
Prefeito Municipal 
Contratante 
 
 
____________ 
Responsável 
Empresa 
Contratada 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_________________________ 
Nome: 
RG: 
 
 
_________________________ 
Nome: 
RG 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO X – MODELO DA PROPOSTA  
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N°. ....../2018  
PROCESSO N°. ......./2018  
 

OBJETO: Contratação de empresa do ramo, para fornecimento de materiais permanente mobiliário e 
equipamentos padronizados, para equipar a CRECHE ESCOLA-PADRÃO CRECHE CR-01B-FDE, 
conforme convênio - Processo nº 05363/2013, com base nas especificações do Código Mencionado para 
cada item contido no manual do FDE/SP “ Catálogo de Mobiliário, conforme especificações constantes do 
anexo I (planilha do FNDE) 
 
 
ÍTEM  CÓDIGO  QUANT.  Unid.  DESCRIÇÃO  Marca  Valor 

Unitário  
Valor 
Total  

        
        
        
        
        
        
        

 
 
Obs.: As especificações do FNDE . 
Validade da proposta: 30 (trinta) dias. 
Prazo de Entrega: até 05 (cinco) dias após a requisição emitida pelo responsável do Setor de Educação. 
 
 
 

LOCAL, _______/_________________/____________ 
 
 
  

______________________________ 
ASSINATURA DA LICITANTE 

NOME, CARGO 
 
 
       

 

 

EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE. 

 


