
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014 

 

EDITAL DE RETI-RATIFICAÇÃO 

 
 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE comunica aos interessados que acha aberto, junto ao 
Departamento de Licitações a licitação/modalidade de Pregão Presencial sob o nº 08/2014, com o referido 
objeto: 

   
 

“Aquisição de materiais escolares e escritório para atender a secretaria municipal de 

educação e cultura e demais unidades administrativas, conforme a necessidade pelo 

período de 12 meses”. 

 

Os interessados em participar, deverão retirar o edital no  horário de expediente da Prefeitura Municipal de 
Cesário Lange, ou pelo site WWW.cesariolange.sp.gov.br.   
 
A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO e será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações, Lei 10.520 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Os envelopes deverão ser 
entregues até o dia 14 de julho de 2014 até as 9:00 horas. 

 
Cesário Lange, 30 de junho  de 2014. 

 
 
 
 

Depto de Licitações 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
   

EDITAL DE PREGÀO (PRESENCIAL) N° 08/2014- EDITAL DE  RETI-RATIFICAÇÃO 

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

OBJETO: “Aquisição de materiais escolares e escritório para atender a secretaria 

municipal de educação e cultura e demais unidades administrativas, conforme a 

necessidade pelo período de 12 meses”. 

TIPO DE LICITAÇÀO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 14 /07/2014   

HORÁRIO:   9:00 hs  

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE- Praça Padre Adolfo Testa, 651-centro- Cesário 
Lange. 

 

01-PREÂMBULO 

Ramiro de Campos, Prefeito Municipal de Cesário Lange, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) do tipo MENOR PREÇO 
UNITÁRIO, objetivando a contratação de empresa para o aquisição de materiais escolares e escritório para 
atender a secretaria municipal de educação e cultura e demais unidades administrativa, conforme a necessidade 
pelo período de 12 meses, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto 
Municipal nº 1.841 de 16 de janeiro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, Lei Complementar nº 
123 de 14/12/2006,  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 acima 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 na Prefeitura Municipal de Cesário Lange, sito à Praça Padre Adolfo Testa nº 651, centro, na cidade de 
Cesário Lange-SP, será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
processo em epígrafe. 

 

 



 

02- DO OBJETO 

2.1- A presente licitação tem por objeto a seleção da melhor proposta para a Aquisição de materiais escolares e 
escritório para atender a secretaria municipal de educação e cultura e demais unidades administrativa, conforme 
a necessidade pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes do Anexo I- Termo de Referência. 
 
 
3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1- Somente poderão participar deste certame, na qualidade de licitantes, empresas que não incorram nos 
impedimentos previstos no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93, que preencherem as condições de habilitação 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira e ainda que: 

a) Estejam legalmente constituídas e tenham em seu objeto social atividade compatível com o objeto da presente 
licitação, bem como satisfaçam as exigências deste edital; 

b) Não sejam integradas por empregados, diretores ou conselheiros da PREFEITURA, ou ainda seus cônjuges ou 
companheiros ou parentes até o 3º grau; 

c) Não possuam em seu quadro diretivo ou societário, membro que integre esses quadros em outras sociedades 
contratadas pela PREFEITURA, para prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização de obras, ou outros 
cuja execução, concomitantemente com a do objeto deste Edital, possa acarretar ofensa aos princípios que 
regem os atos administrativos; 

d) Não estejam em processo de falência, concordata ou recuperação judicial; 

e) Cumpram as normas relativas à saúde e segurança no trabalho dos seus funcionários nos termos do art. 117, 
parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo; 

f) Não estejam impedidas de participar de licitações processadas nos âmbitos federal, estadual ou municipal, e 
nem foram declaradas inidôneas para os fins do disposto na Lei Federal n°8.666/93 em seu artigo 87 e seus 
incisos; 

g) Daqueles que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar 
com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

h) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

i) De empresas impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98. 

3.2- Aquele que fizer declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida para o presente certame 
ficará impedido de contratar com a Prefeitura Municipal pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo da aplicação 
de multa no importe de 20% (vinte por cento) do valor de sua proposta. Cumulativamente a essas sanções 
mencionadas, poderá a Administração enquadrar o autor da prática prejudicial à lisura do procedimento 
licitatório, em crime contra a Administração Pública (Previstos no Código Penal), e, ainda, nos tipos penais 
previstos na Lei nº 8.666/93. 



3.3- Não será admitida a participação em Consórcio; 

3.4- O ato da entrega da proposta pela empresa licitante já caracteriza declaração desta, sob as penas da lei, de 
que conhece todos os termos do edital e com eles concorda, e não há fatos impeditivos à sua participação e 
atende plenamente os requisitos de habilitação. 

3.5- A abertura desta licitação ocorrerá no dia 14 de julho  de 2014 às 9:00 horas, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Cesário Lange, quando os interessados deverão apresentar os Envelopes n.º 01 - Propostas e n.º 
02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro, bem como o Credenciamento e Declarações. 

3.6- As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, mediante 
apresentação de documentos próprios, junto ao Pregoeiro, a partir das 9:00 horas, do dia especificado no item 
anterior. 

3.7- Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, fax, e-
mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 

3.8 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer documentos, 
nem retificações de preços ou condições. 

4 - DO CREDENCIAMENTO  

4.1 - Aos interessados em participar das sessões públicas de processamento deste certame, representando os 
proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de autorização por escrito, contendo 
o nome completo, o número do documento de identificação do credenciado e deste pregão, com a declaração 
do(s) representante(s) legal(is) da proponente, devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório, 
outorgando amplos poderes de decisão ao representante, para praticar todos os atos pertinentes ao pregão, e, 
expressamente, para formular lances e ofertas, em nome do proponente, durante todo o processamento do 
certame. 

4.2- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) Os representantes e prepostos deverão apresentar o contrato social e suas alterações, e no caso de 
sociedade por ações o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja comprovada a 
legitimidade da representação, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

4.2.1 - As autorizações deverão ser exibidas pelos portadores antes do início dos trabalhos de abertura dos 
envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão apresentar documento hábil de identificação 
pessoal, para validar o credenciamento. 



4.2.2 - O documento citado poderá, a critério do(s) representante(s) legal(is) da proponente, ser substituído por 
Certidão de Procuração Pública. 

4.3- O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 
contenha foto. 

4.4- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma credenciada. 

4.5 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou desclassificará a 
licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela proponente, nas respectivas sessões, 
não podendo, pois, ofertar lances e impugnar quaisquer atos do certame, cabendo tão somente, ao não 
credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

4.6- Após o credenciamento, todas as licitantes deverão apresentar perante a Equipe de Apoio, antes da entrega 
dos envelopes, a DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO - Anexo II. 
A ausência da referida declaração ou recusa em assiná-la, constitui motivo para a exclusão da licitante do 
certame.  

4.6.1 - A referida Declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

4.7- A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 
123/06 deverá apresentar, na forma da Lei, Declaração de que não está incursa em nenhum dos impedimentos 
do § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, assinada por representante legal da licitante ou por procurador 
credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento.  

4.7.1- A referida Declaração deverá também ser apresentada fora dos envelopes “Proposta” e “Documentação”.  

4.8- Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 4.7, será considerado que a licitante optou por renunciar 
aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.  

4.9- Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos subitens 4.1 e 4.6 participarão do presente certame, 
tendo poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços e manifestar, após 
declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra a decisão do Pregoeiro, 
assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes 
ao certame em nome da licitante. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha 
renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.  

4.10- Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de outras 
licitantes. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas.  

4.11- Iniciada a sessão de lances, nenhum licitante poderá se ausentar, sem autorização do Pregoeiro, sob pena 
de exclusão do certame. 

 

 



 

5- DA FORMA DE APRESENTAÇÀO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 

5.2- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os guintes dizeres:  

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE  
PREGÃO Nº 08/2014 
(razão ou denominação social e endereço do 

licitante)  

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 
PREGÃO Nº 08/2014 
(razão ou denominação social e endereço do 

licitante)  

 

5.3- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, de acordo 
com a metodologia ABNT, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, digitado através de meio 
mecânico ou eletrônico, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se à 
procuração.  

5.4- 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 ou 
por membro da Equipe de Apoio.  

 

6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, e CNPJ;  

b) número do Processo e do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação das funcionalidades, em conformidade com as 
especificações do folheto descritivo - Anexo I deste Edital;  

 



d) preço UNITARIO e GLOBAL de cada item em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 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 validade da proposta de no mínimo 60 dias.  

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÀO 

7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 
dizem respeito a:  

  

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da 
documentação mencionada na alínea “b“, deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

7.2.1- Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 7.2 não precisarão constar do Envelope – 
“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.  

7.3 - REGULARIDADE FISCAL  

7.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

7.3.2- Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

7.3.3- Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da 
empresa licitante, com data de expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data estipulada no subitem 
1.4, ressalvados os prazos de validade originários de cada certidão.  

7.3.3.1- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Federal deverá ser demonstrada através da 
Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União.  

7.3.3.2- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Estadual deverá ser demonstrada através da 



Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativa ao ICMS - Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços, com finalidades diversas. 

7.3.3.3- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Municipal deverá ser demonstrada através da 
Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Mobiliários.  

7.3.4- Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dentro do prazo 
de validade; 

7.3.5- Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, dentro do prazo de 
validade; 

7.3.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei n.º 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST n.º 1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(http://www.tst.jus.br/certidao); 

7.3.7- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para aceito de contratação e, não como condição para participação na licitação; 

7.3.8- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição (artigo 43 da Lei Complementar 123). 

7.3.9- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação (artigo 43, §1º da Lei Complementar 123). 

7.3.10- Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.9 do presente edital, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou 
revogar a licitação. (Artigo 43, §2º da Lei Complementar 123). 

7.4 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 
7.4.1-  Balanço Patrimonial, termos de abertura e encerramento e demonstrações contábeis do último exercício 
social (Ativo – Passivo – Demonstração do Resultado do Exercício), devidamente assinados pelo contador e pelo 
sócio responsável ou equivalente, com suas folhas devidamente numeradas e com o devido registro na Junta 
Comercial e, quando se tratar de sociedade por ações, devidamente publicado na imprensa oficial, que 
comprovem a boa situação financeira da interessada, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, aceitando-se a apresentação de Balanço de Abertura para as licitantes com menos de 01 (um) ano 
de existência; 
  
7.4.1.1- Demonstrativo dos índices econômico-financeiros a seguir mencionados, extraídos do balanço, que 
comprove: 

http://www.tst.jus.br/certidao


 índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um), obtido através da seguinte fórmula: 
 
ATIVO CIRCULANTE 
LC = --------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE 

 índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50 (cinqüenta centésimos), obtido através da seguinte 
fórmula: 
 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO 
EN = ------------------------------------------------------------------------------ 
ATIVO TOTAL 

 índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,50 (um inteiro e cinqüenta centésimos), obtido 
através da seguinte fórmula: 
 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO 
LG = ------------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

7.4.2- Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, nos últimos 90 
(noventa) dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes, prevista neste 
edital; 

7.5-  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.5.1- Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove(m) o fornecimento anterior compatível com objeto licitado, comprovando  aptidão para o 
fornecimento, nas quantidades constantes do objeto da presente licitação, cujos quantitativos correspondam à 
50% do objeto licitado. 

7.6 - OUTRAS DECLARAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se 
encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo Anexo VI;  

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a 
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.  

 
c) Declaração da licitante de que reúne as condições necessárias à execução dos serviços, com todos os 
recursos humanos e veículos necessários, instalações, garagem e ponto de apoio para o fiel cumprimento do 
contrato; 

 



7.7- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como 
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  

 

8- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

8.1- No horário e local indicado no preâmbulo deste edital será aberta a Sessão Pública de processamento deste 
Pregão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, com 
duração mínima de 30 (trinta) minutos, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 4. 

8.2- Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará a divulgação verbal dos 
participantes deste certame, solicitando em seguida a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de 
preços e os documentos de habilitação.  

8.3- Iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, não sendo permitidas quaisquer 
retificações que possam influir no resultado final deste Pregão. 

8.4- Abertos os envelopes “Proposta” pelo Pregoeiro, este efetuará rubrica, conferência, análise e classificação 
das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital.  

8.4.1- A análise das propostas pelo Pregoeiro 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) forem elaboradas em desacordo com as exigências deste edital;  

c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

d) sejam manifestamente inexequíveis.  

8.4.2- A desclassificação da proposta escrita importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances 
verbais.  

8.4.3- No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
corretos os preços mensais. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

8.4.4- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o presente 
certame, lavrando-se ata a respeito.  

8.4.5- O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO.  

8.5- O Pregoeiro procederá à classificação do autor da proposta de “menor valor” e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 
menor oferta em ordem crescente.  



8.5.1 - Não havendo pelo menos 03 (três) propostas escritas de preço nas condições definidas no item anterior, o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), incluída a de menor 
oferta, para que seus autores participem da fase de lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
nas propostas escritas.  

8.5.2- No caso de empate dos preços, serão admitidas para a fase seguinte, todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  

8.5.3- Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente comprovado e desde que aceito pelo Pregoeiro.   

8.6- Classificadas as propostas e uma vez iniciada a fase competitiva, o Pregoeiro convidará individualmente as 
licitantes classificadas de forma sequencial a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da 
proposta de maior oferta e, as demais, em ordem decrescente de preços ofertados, decidindo-se a ordem por 
meio de sorteio no caso de empate de preços, antes da inclusão na ata da licitação.  

8.6.1- A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, não implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais, podendo voltar a ofertá-lo nas rodadas subsequentes.  

8.7- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  

8.8- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, observada a redução mínima entre os lances em relação ao preço mensal, aplicável inclusive em relação 
ao primeiro.  

8.9- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances.  

8.10- Não se realizando lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor valor e 
o valor estimado, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido 
menor preço. 

8.11- Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições deste edital e estando o seu preço 
compatível com o valor estimado, esta poderá ser aceita, hipótese em que o Pregoeiro negociará diretamente 
com a licitante, visando obter menor preço.  

8.12- Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) 
com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante melhor classificada, não sendo esta ME ou EPP, tais 
propostas serão consideradas empatadas com a proposta melhor classificada. Neste caso fica assegurado às 
ME`s e EPP`s empatadas o direito de desempate, sequencialmente, na ordem de suas classificações, até que o 
desempate ocorra.  

8.13- Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME`s ou EPP`s exerçam o direito de 
desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a contratação da 
proposta originalmente mais bem classificada. 



8.14- Considerado aceitável o menor preço, o Pregoeiro dará início a fase de habilitação com a abertura do 
envelope contendo a documentação da licitante de menor oferta, confirmando as suas condições de habilitação.  

8.14.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do 
julgamento.  

8.15- A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou os 
apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo 
complementação posterior à sessão.  

8.16- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta/documentação.  

8.17- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada 
e declarada vencedora do certame.  

8.18- Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará o preço subsequente ao de menor preço, 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 declarada a vencedora.  

8.19- Da sessão lavrar-se-á Ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser 
assinada pelo Pregoeiro, pelas licitantes credenciadas presentes e membros da Equipe de Apoio. 

8.20- A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova Proposta contendo o valor 
obtido através da negociação efetuada na fase de lances verbais, que serão considerados na homologação. Esse 
prazo poderá ser modificado, desde que haja motivo útil aceito pelo Pregoeiro.  

8.21- Após a homologação do objeto, os envelopes contendo os documentos de habilitação que não foram abertos 
ficarão à disposição das licitantes para retirada pelo prazo de até 10 (dez) dias corridos, findo os quais serão 
inutilizados. 

8.22- A Prefeitura, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar e as licitantes obrigam-se a 
prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer através de documentos ou de sindicâncias, apresentações, e, 
ainda, verificações “in loco”, visando aferir a veracidade das informações prestadas no processo, bem como a 
capacidade técnica e administrativa das licitantes, nos termos previstos no parágrafo terceiro do artigo 43, da Lei nº 
8.666/1993. 

 

 

9- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO, E DA HOMOLOGAÇÃO  

  



9.1- Declarada vencedora, ao final da Sessão Pública, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de suas razões em ata, 
abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, 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.  

9.1.1- A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a licitante 
pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.  

9.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, a 
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação.  

9.2.1- Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.  

9.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
Autoridade Competente.  

9.4- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento licitatório.  

9.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

9.6- Os recursos devem ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cesário Lange à Praça 
Padre Adolfo Testa, nº 651, Cesário Lange, no horário de expediente. 

 

10-DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

10.1- A entrega dos produtos ocorrerão de acordo com as requisições da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura ou almoxarifado da prefeitura, conforme sua necessidade. 
 
10.2-  O preço será irreajustável.  

10.3 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor 

inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá, se disser respeito à especificação do 
objeto deste certame, rejeitá-las no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

11.1.1- Não será admita hipótese de subcontratação dos serviços, devendo ser prestada pela a contratada, sob 
pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis. 



12- DA FORMA DE PAGAMENTO  

12.1 - Os pagamentos devidos ao Contratado serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços 
e apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente ao fornecimento do objeto e de acordo com as 
especificações do objeto desta licitação. 

 

12.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, ou cheque 

nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 

13 - DA CONTRATAÇÃO  

13.1- A contratação, decorrente desta licitação, será formalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja 
respectiva minuta constitui Anexo VI do presente ato convocatório.  

13.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o 
Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho, a 
Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Fazenda Municipal, estiverem com os 
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 
salvo impossibilidade devidamente justificada.  

13.3- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 13.2 deste item 
13, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a 
contratação não se realizar.  

13.4- A adjudicatária deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação, comparecer na 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange, para assinar o termo de contrato.  

13.5- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 
regular de que trata o subitem 13.2 deste item 13, ou se recusar a assinar o contrato, será convocada as demais 
licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

13.6- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do aviso.  

13.7- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo- SP. 

 
14- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1- A contratada se obriga a entregar os produtos de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo 
de Referência, objeto da presente licitação, nas quantidades requisitadas e de acordo com a proposta de preços 
vencedora da licitação. 
 
14.2- Não serão aceitos produtos diversos do licitado, nem de outras marcas que não constarem da proposta de 



preços vencedora da licitação. 
 
14.3- Os produtos que não atenderem às especificações, conforme itens 14.1 e 14.2 serão devolvidos, sendo 
aplicadas as penalidades previstas neste edital. 

15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

15.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Cesário Lange, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

15.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei 
Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CRC da Prefeitura 
Municipal de Cesário Lange.  

15.3- Poderá, ainda, a Administração aplicar as seguintes multas no caso de inexecução parcial ou total do ajuste: 

a) multa de 5% (cinco por cento) ao dia em relação ao valor contratado, no caso de falha na prestação dos serviços 
sem motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;  

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento total da obrigação 
assumida.  

15.4- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla defesa. 

15.5- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não exclui a possibilidade de 
aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

15.6- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a contratante, ou ainda, quando 
for o caso, cobrados judicialmente. 

15.7- Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

15.8 - A licitante vencedora que não mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o retardamento da execução do 
objeto do certame, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo das multas previstas no ato 
convocatório, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

 

 

16 – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

16.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos disponíveis constantes da 
unidade orçamentária – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dep. desenvolvimento político-
pedagógico- manutenção do ensino fundamental- 02.05.01.12361100013.2.012-3.3.90.30-Material de 



consumo-fonte 01-conta 144; – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dep. desenvolvimento político-
pedagógico- manutenção do ensino fundamental- 02.05.01.12361100013.2.012-3.3.90.30-Material de 
consumo-fonte 01-conta 150; – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dep. desenvolvimento político-
pedagógico- manutenção do ensino fundamental- 02.05.01.12361100011.2.012-3.3.90.30-Material de 
consumo-fonte 01-conta 182; – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dep. desenvolvimento político-
pedagógico- manutenção do ensino fundamental- 02.05.01.12361100013.2.012-3.3.90.30-Material de 
consumo-fonte 02 Quese Federal-conta 218; – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dep. 
desenvolvimento político-pedagógico- manutenção do ensino fundamental- 02.05.01.12361100013.2.012-
3.3.90.30-Material de consumo-fonte 02 FUNDEB-conta 239 e Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão – Encargos Diversos da Administração- Manutenção- 02.01.03.0411220003.2.003-3.3.90.30- Material 
de consumo-Fonte 01- conta 91, consignadas no orçamento vigente. 

 - DAS DISPOSIÇÃES FINAIS  

17.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação.  

17.2- Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas 
pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

17.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.  

17.3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

17.4- No presente certame serão observadas as regras constantes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006. 

17.5- O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado.  

17.6- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado.  

17.7- Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não contratadas ficarão à disposição para 
retirada no Paço Municipal após a celebração do contrato.  

17.8- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos e providências, desde que por escrito, ou, ainda, impugnar disposições deste Edital.  

17.9- A petição será dirigida ao Departamento de Licitações, à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de até 1 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

17.10- Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.  

17.11- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

17.12- Integram o presente Edital: 



Anexo I- Termo de Referência;  

Anexo II- Formulário Padronizado de Proposta 

Anexo III- Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;  

Anexo IV- Modelo de Carta de Credenciamento (Procuração);  

            Anexo VI- Declaração de cumprimento ao art. 7º, inciso XXXVIII da CF; 
 

             Anexo VII- Minuta do contrato; 

7.13- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro  da Comarca de Tatuí-SP. 

 Cesário Lange, 30 de junho de  2014. 

  

 

 

Ramiro de Campos 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

Termo de Referência 
 

Objeto: Aquisição de materiais escolares e escritório para atender a secretaria municipal de 
educação e cultura e demais unidades administrativas, conforme a necessidade pelo período 
de 12 meses.  
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

01 300 UNIDS.  
 

Caderno brochura costurado 1/4 com 48 folhas - formato: 140x200mm capa e 
contracapa com aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 
1.3mm (780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 – impresso em off set 
espelho em papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, folhas 
internas em papel de 63 gm2 com pautas e margens, capa interna com dados 
pessoais e semestrais, contra capa com dados do fabricante, formato, numero 
de folhas e gramaturas, material de acordo com normas da ABNT.  Marca e 
procedência. Marca e procedência.  

02 300 UNIDS.   
 

Caderno brochura costurado 1/4 com 96 folhas - formato: 140x200mm capa e 
contracapa com aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 
1.3mm (780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 – impresso em off set 
espelho em papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, folhas 
internas em papel de 63 gm2 com pautas e margens, capa interna com dados 
pessoais e semestrais, contra capa com dados do fabricante, formato, numero 
de folhas e gramaturas, material de acordo com normas da ABNT.  Marca e 
procedência. 

03 5.500 UNIDS.   
 

Caderno brochurão costurado com 96 folhas - formato: 200x275mm capa e 
contracapa com aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 
1.3mm (780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 – impresso em off set 
espelho em papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, folhas 
internas em papel de 63 gm2 com pautas e margens, capa interna com dados 
pessoais e semestrais,  contra capa com dados do fabricante, formato, 
numero de folhas e gramaturas, material de acordo com normas da ABNT.  
Marca e procedência. Marca e procedência.  

04 5.000 UNIDS. Caderno universitário espiral, com Capa cartonado, contendo  200  folhas, 
10x1, com separatório AP 70 gr,   formato  200  mm  x  275  mm, Miolo  63  
g/m2 ,  produzido  à partir  de  composição  fibrosa  100% de madeira de 
reflorestamento com  pautas  azuis, margem  capa  em  cartão  mínimo  240 
g/m2, espiral de nylon, capa interna com dados pessoais e semestrais,  contra 
capa com dados do fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas, 
material de acordo com normas da ABNT.  Marca e procedência.  



05 300. UNIDS Caderno  de  caligrafia  40  folhas,  capa  cartão duplex 275 grs, formato 
mínimo 200 mm x 275 mm, miolo 56g/m², produzido a partir de 
composição fibrosa 100%  madeira de reflorestamento  Deverá conter no 
verso de sua capa, código de barras, quantidade de folhas, telefone do 
SAC, e dados de identificação do fabricante. capa e contra capa em papel 
cartão duplex, gramatura mínima 275 g/m², acabamento em espiral 
composto de arame estanhado de 0,80 mm e acabamento coil-loop. O 
material deverá estar de acordo com a norma da ABNT. Marca, modelo e 
procedência.  

06 250 UNIDS. Caderno de desenho flexível espiral com 48 folhas - formato: 275 x 200 mm - 
capa e contra capa em papel duplex 280gm²  impressão em 04 cores, capa e 
contra capa com aplicação de verniz brilho, espiral galvanizado 0,90 mm, 
folhas internas em papel de 63 gm2. Sem seda. Contra capa com dados do 
fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas Material de acordo com 
normas da ABNT.  Marca e procedência.  

07 3.500. UNIDS Caderno de cartografia espiral contendo 48 folhas, produzido à partir  de  
composição  fibrosa  100% de madeira de reflorestamento capa em cartão de 
no mínimo  180 g/m2 com espiral galvanizado.Fabricante, procedência e 
marca. 

08 350 CXS. Papel xerográfico branco, modelo A4 (75 G), alcalino 75 g/m², cor branco, 
(ultra branco), com 100% de celulose de eucalipto, para impressora a laser, 
(sem soltar resíduos que possa acumular na impressora), para uso 
profissional, com superfície de alta resistência, inclusive para equipamentos 
de alta velocidade, com acabamento na superfície homogêneo, que garante 
ótimo desempenho em todo tipo de atividade, como: escrever, imprimir e 
reproduzir, cx c/ 10 resma composta de 500 folhas, de 210 mm x 297 mm, em 
embalagem POP. Fabricante, procedência e Marca.  

09 500 PCTS Papel almaço com pauta e margem, sendo as pautas na cor azul, no formato 
de 412 mmx300mm, - 56 Gr,com tolerância de (+ou-) 5% com o nome do 
fabricante estampado no produto acondicionado em embalagem plástica 
transparente contendo 400 folhas. Constar na embalagem: formato, código e 
barras, telefone do sac. e dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e marca. Apresentar amostra do produto.   

10 80 CXS.   
 

Envelope saco kraft, formato 229 x 324mm 80gr. Cx. c/ 250 uni. gramatura e 
nome do fabricante estampado na cx. Marca:  Fabricante, procedência e 
Marca.  

11 80 CXS.   
 

Envelope plástico virgem  oficio 04 furos 15 micras, medindo 216 mm x 3360 
acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta contendo 500 
unidades. Deverá constar na embalagem: marca código de barras, medidas, 
modo de conservação, simbologia de material frágil e dados de identificação 
do fabricante. Fabricante, procedência e Marca.  

12 250 PCTS. Papel Color Set, medindo 48 x 66 cm, Gramatura 120 m2,  pct contendo 20 fls 



nas cores a ser definida pela educação. Deverá Constar na embalagem:  
marca, Medida, gramatura, Quantidade  de   folhas, Telefone SAC e CNPJ do 
fabricante, procedência e Marca.  

13 50 PCTS. Papel dobradura med. 48x66cm pct. c/ 100 fls. Cores a ser definida pela 
educação. Devera constar na embalagem medida, SAC e CNPJ do fabricante. 
Fabricante, procedência e Marca.  

14 500 PCTS Papel Verge nas cores: branco, creme, azul e salmão, pesando 80 gramas, 
formato A4, medindo 21,0 cm x 29,7 cm. Acondicionado em pasta de 
cartonada com fecho, contendo 100 folhas. Deverá conter rótulo com 
informações do fabricante, código de barras, dimensões e marca e 
procedência. 

15 3.200 UNIDS Pasta com aba e elástico Medindo  22,5 cm  x  34  cm,  cartão  320 G/m² 
laminado com polietileno 10 g/m², Elástico  transpassado  em  ilhoses 
Metálicos  e  abas  internas  com  no Mínimo  5,5  cm  de  largura e abas 
internas.  A  marca Deverá  ser  impressa  na  pasta com dados  de 
Identificação do fabricante.  Fabricante, procedência e Marca.  

16 60 PCTS. Caixa para arquivo morto, em papelão pardo, medindo aproximadamente: 
comprimento 36,5 cm x altura 24,5 cm x lombada 14 cm, embalado com 
fitilhos contendo 25 unidades. Constar impresso em 3 partes do corpo do 
produto: campo para inclusão do ano, setor, departamento, ref., período, 
numeração, conservação, elaborado e visto. Marca, modelo e procedência.  

17 50 BOB. Papel pardo Kraft natural, bobina medindo aproximadamente 60cm x 200 m 
com gramatura de 80 g/m², com etiqueta seladora contendo marca, 
medidas, gramatura e dados de identificação do fabricante. O produto 
deverá ser acondicionado em embalagem plástica transparente lacrada e 
selada eletronicamente. Marca, modelo e procedência.  

18 500 UNIDS. Pasta arquivo registrador de az ofício lombo largo, 34,5x28,5x7,3cm, 
cartão maciço de alta qualidade, etiqueta dupla face na lombada, 
revestimento interno e externo com PP da mesma cor, olhal niquelado, 
rados com travamento perfeito, ferragem niquelada de alta precisão auto 
montável  e barra de contenção de papéis em inox resistente  Constar no 
produto ou etiqueta a marca, código de barras e fabricante. Marca, modelo 
e procedência.  

19 100 PCTS. Pasta polionda com aba e elástico. Formato aproximado 250mm x 20mm 
x 335mm, cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. 
Marca, modelo e procedência. 

20 50 CXS. Pasta suspensa marmorizada completa, medindo aproximadamente 361 
mm de largura x 240 mm de altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, 
pesando 0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, 
uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes plásticas, medindo 
aproximadamente 406 mm de comprimento, sendo que os mesmos 
deverão ser embalados em saco plástico transparente devidamente 



lacrado. Constar no corpo da pasta: código de barras, descrição do 
produto e dados de identificação do fabricante. O produto deverá ser 
acondicionado em embalagem de papelão resistente, contendo 50 
unidades, com as seguintes informações impressas: Código de barras, 
quantidade, marca, telefone do SAC, código do produto e dados de 
identificação do fabricante. Marca, modelo e procedência.  

21 3.000 UNIDS. Apontador de lápis, formato ergonômico retangular, lamina em aço carbono 
temperado de alta resistência, reservatório para resíduo, devera contar no 
corpo do produto o nome do fabricante, selo do INMETRO. Fabricante, 
procedência e Marca.  

22 6.000 UNIDS.  
 

 Borracha escolar - branca, macia, 40.  O produto Deverá  ser  atóxico.  
Composição: Borracha natural, borracha  Sintética,  cargas,  óleo  mineral 
Acelerador  e  essência. Com selo do Inmetro e prazo de validade impressos 
na caixa. Fabricante, procedência e Marca.  

23 3.000 CONJ. Caneta Hidrocor (Hidrográfica) 12 cores, corpo resistente, tampa oitavada 
para encaixe antiasfixiante, Composição: ponta media e macia confeccionado 
em poliéster de 02 mm de diâmetro, resinas plásticas, tinta a base de corantes 
orgânicos e água, produto lavável.  Medida mínima das canetas: 140 mm a 
145 mm, peso liquido min. 90gr.  Embalada em estojo de PVC transparente, 
selo do INMETRO. Fabricante, procedência e Marca.  

24 20.000 UNIDS Canetas esferográficas divididas em 13.000 unid na cor AZUL, 4000 unid. na 
cor preta e 3000 unid na cor vermelha, resina termoplásticas, tinta a base de 
corantes  orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio de 
01mm (atóxica) cilindro transparente com furação, tampa  anti – asfixiante na 
cor da tinta com certificado INMETRO NBR 11786/03 segurança de 
brinquedos.Fabricante, procedência e marca.  

25 30 CXS. Caneta marca texto na cor amarelo, ponta grossa medindo 5 mm de 
comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha 
com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e 
código de barras, acondicionado em caixa de papelão com visor facilitando a 
visualização do produto.  Deverá o produto ser multiuso, a base de água e 
possuir secagem rápida. Constar na embalagem: marca, código de barras, 
validade, produto não recomendável para crianças menores de 3 anos, selo 
do Inmetro conforme NBR 15236/03 e dados de identificação do fabricante. 
Fabricante, procedência e Marca.  

26 20 CXS. Caneta marcador  para  CD,  na cor  a ser definida pelo setor da Educação,  
seu  traçado  deverá  ter  1  mm  de  largura  com  precisão  e secagem 
rápida, tampa  com  haste para fixação em bolso, em seu corpo deverá  
conter  marca,  código  de barras  e  cor. Composição: resinas 
Termoplásticas,  tinta  à  base  de álcool,  solventes,  pigmentos  e aditivos.  
Acondicionado  em  caixa  Contendo  12  unidades  constando, Marca,  dados  



de  identificação  do produto,  indicações  de armazenamento,  validade.  
Fabricante, procedência e Marca.  

27 3.000. UNIDS. Cola líquida branca escolar, tubo com no mínimo 35 gr, não tóxica, lavável, 
contendo acetato de polivinila e bico dosador - com data de validade, nome do 
responsável químico e seu CRQ na embalagem,  selo do Inmetro no tubo. 
Fabricante, procedência e Marca.  

28 2.000 UNIDS. Cola em bastão – tubo com 20 gramas, Composição: produto sem solvente, 
atóxico, resina sintética, glicerina, água e conservantes. Prazo de validade e 
selo do Inmetro impressa em cada tubo. Fabricante, procedência e Marca.  

29 500 UNIDS. Cola em bastão – tubo com 40 gramas, Composição: produto sem solvente, 
atóxico, resina sintética, glicerina, água e conservantes. Prazo de validade e 
selo do Inmetro impressa em cada tubo. Fabricante, procedência e Marca.  

30 40 CXS. Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco 
resistente com tampa de rosca e pincel aplicador em forma de esponja 
embutido embalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado 
para erros de escrita e datilográfica. o produto deverá ser a base de água, 
lavável e não tóxico. Composição: resina acrílica, pigmentos, conservantes e 
água deionizada, constar na embalagem: marca código de barras, validade.  
Fabricante, procedência e Marca.  

31 10 CXS. Corretivo fita, produto medindo 5 mm x 5 cm, acondicionado em embalagem 
plástico embalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para 
erros de escrita e datilográfica. o produto deverá ser a base de água e não 
tóxico. Composição: resina poliéster e água, constar na embalagem: marca 
código de barras, numero de lote e validade.produto não tóxico.  Fabricante, 
procedência e Marca.  

32 30 TUBOS CD-R. Capacidade de gravação de 700mb/80min., velocidade de gravação de 
12x, superfície lisa com logomarca, cor da mídia em cinza/ prata, em 
embalagem: tipo tubo c/ 100 uni. Fabricante, procedência e Marca.  

33 40 CXS. Clips para papéis, número 0 em arame galvanizado,  acondicionado em saco 
plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, 
fabricado em arame de aço revestido. Constar na embalagem: código de 
barras, prazo de validade, marca quantidade, dados de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e Marca.  

34 50 CXS. Clips para papéis, número 2/0 em arame galvanizado,  acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 
gramas, fabricado em arame de aço revestido. Constar na embalagem: código 
de barras, prazo de validade, marca quantidade, dados de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e Marca.  

35 60 CXS. Clips para papéis, número 3/0 em arame galvanizado,  acondicionado em 
saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 



gramas, fabricado em arame de aço revestido. Constar na embalagem: código 
de barras, prazo de validade, marca quantidade, dados de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e Marca.  

36 100 TUBOS DVD - R, mídia para  armazenamento de  dados, músicas,  imagens,  filmes  e 
vídeos,  sendo  ideal  para  gravação, regravação  e  reprodução  com 
velocidade  de  até  4  x,  com Capacidade para gravação de até 4.7 Gb/120  
minutos,  Acondicionado  em tubo com 25 unids.    Devidamente  lacrada  com 
Plástico  filme,  contendo  dados  de Identificação  do  fabricante,  código De 
barras, capacidade. Fabricante, procedência e Marca. 

37 50 UNIDS. Espátula de Inox com cava e ponta arredondada, indicado para extração de 
grampos. O produto devera vir embalado individualmente, contando na sua 
embalagem o nome do fabricante com sua especificação. Fabricante, 
procedência e Marca.  

38 100 PCTS.  
 

Fita adesiva cristal, medindo 50 mm x 50 m, produzida em filme de 25 micras, 
contendo etiqueta externa informando a metragem no início do rolo,  enrolada 
em círculo de papelão resistente com marca, metragem, validade e CNPJ do 
fabricante, utilizada para fixação de cartazes, decorações de mesas, 
fechamento de envelopes, etc. O produto deverá vir acondicionado em 
embalagem plástica transparente contendo 5 rolos. Composição: filme de 
polipropileno, resinas sintéticas, tubete de papel.  Deverá constar na 
embalagem: marca, validade, código de barras, medida, quantidade e dados 
de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca.  

39 100 CXS.  
 

Fita adesiva PP, medindo 12 mm x 50 m, produzida em filme de 25 micras, 
contendo etiqueta externa informando a metragem no início do rolo, enrolada 
em círculo de papelão resistente com marca, metragem, validade e CNPJ do 
fabricante, utilizada para fixação de cartazes, decorações de mesas, 
fechamento de envelopes, etc. O produto deverá vir acondicionado em 
embalagem plástica transparente contendo 10 rolos. Composição: filme de 
polipropileno, resinas sintéticas, tubete de papel.  Deverá constar na 
embalagem: marca, validade, código de barras,   medida, quantidade e dados 
de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca.  

40 250 CXS.  
 

Fita crepe, medindo 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para 
mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras 
aplicações. Em seu corpo constar dados de identificação do fabricante, 
validade, marca e dimensões. Composição: papel crepado, tratado com 
resinas, adesivo de borracha e tubete de papel. Deverá ser acondicionada em 
plástico transparente com 6 rolos, contendo dados de identificação do 
fabricante e código de barras. Fabricante, procedência e Marca.  

41 150 PCTS.  
 

Fita dupla face em polipropileno, de fácil aderência, medindo 19 mm x 30 m, 
sendo a parte externa de cor natural e interna transparente contendo etiqueta 



fixada informando a metragem do produto, enrolada em círculo de papelão 
resistente com marca, metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada 
para fixação de cartazes, decorações de mesas, fechamento de envelopes, 
etc. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente 
contendo 05 rolos. Constar na embalagem: marca código de barras, medida, 
quantidade e dados de identificação do fabricante, procedência e Marca. 

42 200 CXS.  
 

Grampo para grampeador 26/6, cx com 5.000 unids,  acondicionado em caixa 
de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser, fabricado com 
arame de aço galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: 
marca código de barras, armazenamento, prazo de validade e dados de 
identificação do fabricante, procedência e marca.  

43 200 UNIDS Grampeador uso domestico, produto com lâmina de segurança, dispositivo de 
trava e duas posições para fixação, grampo 26/6, e capacidade mínima para 
grampear 25 folhas. Dimensão da base 13,5 cm. O produto deverá ser 
acondicionado individualmente em saco plástico e embalado individualmente 
em caixa com dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, 
dados do produto, código de barras e procedência. Garantia de 01 ano contra 
defeito de fabricação. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra 
do produto.   

44 500 CXS. Giz de cera, grosso, cores variadas, vivas e intensas, atóxico, que não 
mancha as mãos, não esfarela. Composição: ceras, pigmentos orgânicos 
especiais e mineral inerte, medidas aproximada 9 cm (altura) x 
7,5mm(diâmetro) peso líquido mínimo de 132 gramas, embalagem:  contendo 
12 cores diversas, ou mais, cada estojo deverá constar na embalagem 
impressa (produto não tóxico, produto não perecível e selo do INMETRO). 
Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

45 4.500 CXS. Lápis de cor inteiro, cx. c/ 12 unids. Cores vivas, brilhantes e sortidas, 
composto por pigmentos, aglutinantes, carga inerte, mina grossa e macia de 
3,3 mm(medida mínima) ceras com formatos triangular, medindo 175 mm 
apontado,fabricado com pigmentos de alta qualidade que proporcionam 
melhor cobertura,  Indicação  de  que  o  produto  não  é recomendável  para  
crianças Menores  de  3  anos, selo do INMETRO estampado na embalagem . 
Fabricante, procedência e Marca. 

46 36.000 UNIDS Lápis preto, nº 02-B, com grafite macio e resistente, sem quebrar o grafite ao 
apontar, com exclusivo processo de colagem da mina, que proporciona maior 
resistência a quebra, traço escuro de alta apagabilidade, medidas do lápis 
apontado com tamanho de 17,5 centímetros, confeccionado com 100% 
madeira, c/ grafite mais grosso de 3,3mm, composição: grafite, madeira e 
material cerâmico, nome e marca do fabricante no cilindro. Selo do INMETRO. 
Fabricante, procedência e Marca.  



47 200 CXS. Pincel para quadro branco recarregável, ponta média redonda, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código de barras, marca e 
dados de identificação impresso,  tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á 
base de álcool, não tóxica. composição: resinas termoplásticas, tinta á base 
de solvente e, ponta de poliéster.  o produto em cx de papelão contendo 12 
unidades. Cores: azul, e preto. constar no produto código de barras, validade, 
origem, marca e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência 
e Marca.  

48 584 CX C/ 12 UNID Recarga para pincel de quadro branco, nas cores azul, preto e vermelho 
frasco contendo 5ml composto por resina termoplásticas, tendo sua tinta a 
base de álcool, pigmentos, resina solventes e aditivos. O produto deverá 
constar em sua embalagem explicação de  como efetuar a  recarga, nome do 
fabricante e tel. SAC. Fabricante, procedência e Marca.  

49 50 KG. Refil  de  cola  silicone 100% transparente,  com espessura de 7.4 mm, 
medindo 300 mm  de  comprimento,  acondicionado em  pacote  plástico  
transparente contendo  1  kg.  O  produto  deverá ser  utilizado  somente  em  
pistola. constar  na  embalagem:  código  de barras,  marca,  medidas,  
validade, Origem,  peso, selo do INMETRO e  dados  de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e Marca.  

50 50 KG. Refil  de  cola  silicone 100% transparente,  com espessura de 10.4 mm, 
medindo 300 mm  de  comprimento,  acondicionado em  pacote  plástico  
transparente contendo  1  kg.  O  produto  deverá ser  utilizado  somente  em  
pistola. constar  na  embalagem:  código  de barras,  marca,  medidas,  
validade, Origem,  peso, selo do INMETRO e  dados  de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e Marca.  

51 3.000 UNIDS Régua plástica: 30 cm, contendo em sua base escala   com transmitância 
transparente natural das embalagens de origem. COMPOSIÇÃO: Fabricado 
com no mínimo 92% de politeraftalato de etila pós-consumo, 8% de aditivos, 
estabilizantes, plastificantes e outros componentes. Fabricante, procedência e 
Marca. 

52 3.000 UNIDS Tesoura escolar - ponta arredondada: cabo anatômico colorido 100 % 
polipropileno e lamina de corte produzido em aço inoxidável, espessura 
mínima de chapa 1,2 mm. A tesoura deverá possuir corte limpo e eficiente 
devendo vir afiada de fabrica.  As laminas devem ser  fixadas por meio de 
parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste 
entre as laminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. O produto devera 
vir acondicionado em blister contendo marca e procedência além de todas as 
informações exigidas.   

53 650 CXS. Tinta Guache escolar, cx c/ 06 cores definida  produto, lavável, cores vivas e 
miscíveis, em frascos inquebráveis com tampa de rosca. Composição: água, 



resina, carga mineral inerte, corante não tóxicos e conservantes, fabricação 
nacional, data de validade e selo do INMETRO expressa na embalagem,  
embalagem de 30 ml nas cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e 
branco. nome do responsável químico e seu CRQ na embalagem,  selo do 
Inmetro no tubo.Marca:  O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) 
dias úteis laudo microbiológico e laudo de toxicidade oral, aguda emitido por 
laboratório credenciado pela ANVISA e acreditado pelo INMETRO. 
Fabricante, procedência e Marca.  

 
54 

 
100 UNIDS. 

Cola branca embalagem de 01 KG atóxica, lavável adesivo à base de PVA 
para trabalhos escolares, com selo do INMETRO. Fabricante, procedência e 
Marca.  

55 500 UNIDS. Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, 
medindo aproximadamente 230 metros e pesando no mínimo 250 gramas. 
O produto deverá ser embalado em plástico transparente contendo 02 rolos. 
Em sua embalagem deverá constar código de barras, marca, gramatura, 
metragem e CNPJ do fabricante. Marca, modelo e procedência. 

56 10 UNIDS. Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, 
medindo aproximadamente 330 metros, pesando no mínimo 400 gramas. O 
produto deverá ser embalado em plástico transparente individualmente. Em 
sua embalagem deverá constar código de barras, marca, metragem e 
CNPJ do fabricante. Marca,  e procedência.  

57 20 UNIDS. Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, 
medindo aproximadamente 1.000 metros, pesando no mínimo 980 gramas. 
O produto deverá ser embalado em plástico transparente  individualmente. 
Em sua embalagem deverá constar código de barras, marca, metragem e 
CNPJ do fabricante. Marca e procedência. 

58 60 UNIDS. Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação 
solar ou a base de bateria ou pilha. Funções: porcentagem, memória, 
inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático ou 
tecla off. Marca, modelo e procedência.  

59 200 UNIDS. Compasso escolar: corpo todo em metal, com medidas aproximadas de 11 
cm, 03 pino de movimentação, ponteira tira linha, com abertura de 
aproximadamente 180º, acompanha tubo com mina extra, caixa individual 
em acrílica. Marca, modelo e procedência.  

60 50 UNIDS. Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade para 8 GB de 
memória, com proteção no seu dispositivo. Marca, modelo e procedência.  

61 2.000 UNIDS. Massa de modelar com 06 cores sortidas. Acondicionada em embalagem 
de papelão. Composição: ceras, pigmentos e cargas.  Totalmente atóxico 
que não endurece, não esfarela e não manche as mãos. Deverá constar 
na embalagem: composição do produto, dados do fabricante e selo do 



INMETRO. Marca e procedência. Apresentar junto com as amostras em 
dois dias úteis após a sessão, laudo de toxicologia emitido por laboratório 
credenciado pela ANVISA e pelo Inmetro.     

62 500 UNIDS. Papel adesivo transparente 450 mm x 25 m. Deverá seguir as seguintes 
especificações: adesivo acrílico 20 g. Liner base: couchê 85 g/m² x frontal 
fosco: 70 g/m² x gramatura total 175 g/m². Acondicionada em caixa de 
papelão com 06 rolos.  Marca, modelo e procedência.  

63 50 UNIDS. Perfurador metálico com capacidade para perfurar 40 folhas, composto 
por lixeira com abertura inteligente, de modo que não seja necessário 
retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. Deverá constar no produto simbologia de 
material reciclável em alto relevo. O produto deverá ser acondicionado 
individualmente em saco plástico e reembalado em caixa unitária com 
dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do 
produto, código de barras, Marca, modelo e procedência.  

64 60 unids. Pistola para cola quente, bi-volt,  13 Watts, 127 volts  ponta  com  isolante 
Térmico  medindo  2  cm,  gatilho  de acionamento  com  aproximadamente 
3,5 cm, apoio em metal de 4 cm x 4 cm, reabastecedor  com  visor  para 
bastões  de  7.5  mm,  fio  e  tomada certificadas pelo  Inmetro medindo  2 
mm  x  0,5  mm,  acondicionado individualmente  em  Blister  plástico. 
Indicado para projetos  artísticos,  flores artificiais,  artigos  de madeira,  
selagem de  caixa  de papelão, papéis, plásticos, cerâmicas metais.  Constar  
na embalagem:  código  de  barras, Instruções  de  uso,  origem,  validade e  
dados  de  identificação  do  distribuidor ou Fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca.  

 

As licitantes vencedoras deverão apresentar em 02 (dois) dias úteis, 01 (uma) amostra 

de cada item declarado vencedor, de acordo com a marca apresentada em sua 

proposta de preços, devidamente identificada(s) com o nome da empresa, de 

acordo com a especificação do ANEXO I. 

As amostras deverão estar dentro da embalagem original. 

 
Serão analisadas as amostras para fins de verificação de conformidade com as especificações 

mínimas exigidas neste edital – ANEXO I, ocasião em que será emitido o parecer de 

aprovação ou reprovação das amostras, desclassificando-se o item reprovado. 

 

 

 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014 

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

e-mail:  

  
CNPJ nº 

 

 Aquisição de materiais escolares e escritório para atender a secretaria municipal de educação e cultura e 

demais unidades administrativas, conforme a necessidade pelo período de 12 meses. 

 
ITEM QTD DESCRIÇÃO UNIDADE VLR  UN VLR TOTAL 

1  

 

 

  R$    R$ 

 

DECLARAÇÃO 
 

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital. 
3 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem as normas que regulamentam o transporte 
escolar ou similar 
4 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da 
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, equipamentos, despesas 
administrativas, seguro, frete e lucro. 

Nome do Representante:  

Identidade nº: CPF nº: 

Local e Data: 

Assinatura: 

Carimbo CNPJ 



 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
Eu ........................................................................ (nome completo), RG nº. ........................................, representante legal da 

...................................................................................... (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ............................, 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no 

instrumento convocatório do Pregão nº. 08/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange, inexistindo qualquer fato 

impeditivo de sua participação neste certame. 

 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor 

preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) . 

 

..................., ....... de ..................... de 2014. 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 

 
 

 

 

 



 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014  

ANEXO IV 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO  “EXTRA JUDICIA” 

 
 

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua 
............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., 
Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) 
..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), 
............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e 
domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de 
..................................., ---------- 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), 
...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e 
domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado 
de ..........................; ---------- 
 
PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2014, da Prefeitura Municipal de Cesário 
Lange, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e 
declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e 
praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------ 

 
.............................., ........  de ......................... de 2014. 

 
 
 

Outorgante 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 
 
 

 

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou 

CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 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 (  ) . 

 
..................., ....... de ..................... de 2014. 

 

 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 

 



 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014. 

ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE E ........................... 
 
 
 
A Prefeitura Municipal de Cesário Lange, com sede na Rua .............................., nº ..........., inscrita no CNPJ sob o 
nº ......................................, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. 
.............., portador do RG nº ............., inscrito no CPF nº ................., e a empresa ......................................, com 
sede na Rua ..............................., nº ..........., na cidade de ................., Estado de .........................., inscrita no CNPJ 
sob o nº ................., doravante denominado Contratada, representada neste ato por ..............................................., 
portador do RG nº ................., inscrito no CPF nº ............................, firmam o presente termo de contrato, cuja 
celebração foi autorizada nos autos do processo administrativo concernente à licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 08/2014.  
Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os 
princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e 
irrestritamente, às suas estipulações.   
 

PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga ao fornecimento de materiais escolares e escritório para 
atender a secretaria municipal de educação e cultura e demais unidades administrativas, de acordo com a 
necessidade da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 
 
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global estimado deste contrato é de R$ ........ (....), considerando os valores 
unitários, conforme classificação final do Contratado constante na ata da sessão do pregão presencial, devidamente 
juntada nos autos do referido processo, correspondendo aos objetos definidos na cláusula primeira e para a 
totalidade do período mencionado na cláusula sexta. 
 

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código de Despesa  do 
orçamento da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, a saber: Municipal de Educação e Cultura – Dep. 
desenvolvimento político-pedagógico- manutenção do ensino fundamental- 02.05.01.12361100013.2.012-
3.3.90.30-Material de consumo-fonte 01-conta 144; – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dep. 
desenvolvimento político-pedagógico- manutenção do ensino fundamental- 02.05.01.12361100013.2.012-
3.3.90.30-Material de consumo-fonte 01-conta 150; – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dep. 
desenvolvimento político-pedagógico- manutenção do ensino fundamental- 02.05.01.12361100011.2.012-
3.3.90.30-Material de consumo-fonte 01-conta 182; – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Dep. 
desenvolvimento político-pedagógico- manutenção do ensino fundamental- 02.05.01.12361100013.2.012-



3.3.90.30-Material de consumo-fonte 02 Quese Federal-conta 218; – Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura – Dep. desenvolvimento político-pedagógico- manutenção do ensino fundamental- 
02.05.01.12361100013.2.012-3.3.90.30-Material de consumo-fonte 02 FUNDEB-conta 239 e Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão – Encargos Diversos da Administração- Manutenção- 
02.01.03.0411220003.2.003-3.3.90.30- Material de consumo-Fonte 01- conta 91. 
 
QUINTA (DO PAGAMENTO) – A Contratante pagará o Contratado, em até 30 (trinta) dias após a  prestação dos 
serviços, mediante a apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente à quantidade de km rodado, do 
objeto da prestação de serviços. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pelo 
Contratado, ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 
 

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses. 

SÉTIMA (DA ENTREGA) 
A entrega dos produtos ocorrerão de acordo com as requisições da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou 
almoxarifado da prefeitura. 
 
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da Contratante: 
 
§ 1º-  Fazer as requisição com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades  
supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento. 
 
§ 2º- Conferir se os produtos correspondem ao descrito no Termo de Referência e se corresponde com a Proposta 
de Preços constante da proposta da Contratada, conforme a marca ofertada e de acordo com as quantidades 
requisitadas. 
 
§ 3º - Havendo divergência entre o produto licitado do que for entregue a contratada por seu responsável deverá 
devolver mercadoria e tomar as providências cabíveis para aplicar penalidades, se for o caso. 
 
NONA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções 
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  

a) multa de 5% (cinco por cento) ao dia em relação ao valor contratado, no caso de falha na prestação dos serviços 
sem motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;  

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento total da obrigação 
assumida.  

§ 1º- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla defesa. 



§ 2º- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não exclui a possibilidade de 
aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

§ 3º- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a contratante, ou ainda, quando 
for o caso, cobrados judicialmente. 

§ 4º- a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 

inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02 

§ 5º- A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de 

multa,poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada 

de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 

§ 6º - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e 
no Edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objetivo de 
cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – O Contratado assume como exclusivamente seus, os riscos 
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, 
pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer 
prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO– O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
 
PARÁGRAFO  SEGUNDO - O Contratado manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
 
DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo do Contratado o 
pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da 
execução de seu objeto, principalmente em relação aos seus contratados quanto aos encargos sociais- FGTS e 
INSS. 



 
DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura 
do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no 
prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 
 
DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Tatuí/SP, excluído qualquer outro. 
 
 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido 
e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Cesário Lange, ....... de ............ ... de  2014. 

 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange 

Contratante 
Contratado 

 
 
 
Testemunhas: 
   

Nome                        Nome 
RG                          RG 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamento de Compras e Licitações 
 
 
Comprovante de recebimento de Edital de Licitação.  
 
 
Recebemos o Edital do .................................. nº ................/2014.  
 
 

Objeto: Aquisição de materiais escolares e escritório para atender a secretaria municipal de 
educação e cultura e demais unidades administrativas, conforme a necessidade pelo período 
de 12 meses. 

 
 
 
 
 
___/_____/_______.    ______________________  
DATA       ASSINATURA  
 

NOME DA EMPRESA:_______________________________________  

CNPJ:______________________________________________________  

END.:______________________________________________________  

FONE:___________________________________  

 

 

CARIMBO DA EMPRESA_________________________________. 

 

 
 



  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 


