SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
PREÂMBULO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°. 02/2017
PROCESSO nº. 35/2017
LICITAÇÃO EXCLUSIVA - ME/EPP – LC 147/2014
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 11h do dia 29/05/2017 às 13h do dia 07/06/2017
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13h às 17h do dia 07/06/2017
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08/06/2017 às 9h

Para referência de tempo, será observado o horário de Brasília (DF)
Local: www.bll.org.br
O Município de Araçariguama torna público que acha aberta, nesta unidade, licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, critério de
julgamento menor preço por item, objetivando a aquisição de material didático e pedagógico
oriundos do Plano de Ações Articuladas – PAR, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, Termo de Compromisso n.º 201400198, conforme especificações contidas
no TERMO DE REFERENCIA “ANEXO I”. O certame deverá ser processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002 e o Decreto Federal nº 5.450/05, aplicando-se
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e as alterações posteriores, a Lei Complementar
123/2006 e alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis em vigor.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que
dele fazem parte integrante.
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Proposta Comercial;
Anexo III – Modelo de autorização de fornecimento;
Anexo IV – Declaração de impedimento para licitar;
Anexo V – Declaração do Ministério do Trabalho;
Anexo VI – Declaração de Microempresa;
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2 – DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS
2.1 – O presente Edital e seus anexos encontram-se à disposição, para consulta de qualquer
interessado, na sede administrativa do Município de Araçariguama, junto à Secretaria de
Administração durante o período de publicação, de segunda à sexta das 8h às 17h.
2.2 – O Edital poderá ser obtido, gratuitamente, por meio da página oficial do Município de
Araçariguama na internet, no endereço eletrônico www.aracariguama.sp.gov.br, bem como por
meio do site da www.bll.org.br.
3 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
3.1 – A participação nesta licitação é exclusivamente para microempresas e empresas de
pequeno porte, interessadas, do ramo pertinente ao objeto da contratação, conforme artigo
48 inciso l da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 com suas alterações
posteriores, que atendam as exigências de habilitação.
3.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta
licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:
3.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada
ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).
3.2.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil
reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
3.3 - A participação neste pregão implica o reconhecimento pela licitante de que conhece, atende
e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como às disposições
contidas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e
as alterações posteriores, a Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, bem como, o
Decreto Municipal n°. 1.014/2009 e demais normas complementares, que disciplinam a presente
licitação e integrarão o ajuste correspondente.
2.4 - Será vedada a participação de empresas:
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a.1) Declaradas inidôneas para licitar por ato do Poder Público;
a.2) Sob processo de recuperação de crédito ou insolvência civil, salvo apresentação do plano de
Recuperação Judicial devidamente homologado pelo juízo competente e em plena vigência;
a.3) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, pelo órgão que o praticou, bem como as que tenham sido punidas com
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Araçariguama;
a.4) Que estiverem suspensas de licitar e contratar por qualquer órgão da Administração Pública,
em todas as suas esferas;
a.5) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
a.6) Enquadradas nas disposições do Art. 9° da Lei Federal 8666/93;
a.7) Empresa ou sociedade estrangeira;
b) Não considerada microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 com suas alterações posteriores;
c) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
d) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
e) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei
Complementar nº 123/2006;
f) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
g) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do
art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
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h) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
i) que participe do capital de outra pessoa jurídica;
j) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
l) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
m) constituída sob a forma de sociedade por ações.
5 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1 O certame será conduzido por PREGOEIRO, com auxílio da Equipe de Apoio, que terá em
especial as seguintes atribuições:
5.1.1 Responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame;
5.1.2 Abrir proposta de preços;
5.1.3. Analisar a aceitabilidade das propostas;
5.1.4. Desclassificar propostas indicando seus motivos;
5.1.5. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;
5.1.6. Verificar a habilitação do licitante classificado em primeiro lugar;
5.1.7. Declarar o vencedor e adjudicar;
5.1.8. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
5.1.9. Elaborar a ata de sessão com auxílio eletrônico;
5.1.10.Encaminhar o processo a Senhora Prefeita para homologar e autorizar a contratação.
5.2 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA
LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

DE

LICITAÇÕES

DA

BOLSA

DE
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5.2.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão nomear por meio de instrumento de
mandato previsto no item 4.4 “a” e “b”, operador devidamente credenciado em qualquer corretora
de mercadorias associadas à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos
os demais atos e operações no sistema de compras do site: www.bll.org.br.

5.2.2 O acesso do operador ao Pregão Eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.
5.2.3. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
5.2.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil ou ao Município de Araçariguama a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.2.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
5.3 – DA PARTICIPAÇÃO
5.3.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
5.3.2. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
de pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão de seu representante.
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5.3.4. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional deverá ser esclarecida com o
provedor BLL.
5.4 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da
proposta inicial de preços, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
5.2 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
5.3 Serão desclassificadas as propostas:
a)
b)
c)
d)

Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas neste Edital;
Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação;
Apresentar preço manifestamente inexequível;
Ofertar propostas alternativas.

5.3.1 A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.
5.4 Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;
5.5 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde
que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;
5.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar;
5.7 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados
ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do
sistema.
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5.8 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.

5.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retornando ao Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos
realizados;
5.10 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora
da reabertura da sessão;
5.11 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O
período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem
novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO).
5.11.1 Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu
valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá
resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.
5.12 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de
aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos,
findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o
Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente
que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como
decidir sobre sua aceitação.
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5.13 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro
acerca da aceitação do lance de menor valor;
5.14 Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 8 e subitens 8.1.1 à 8.1.3 deste
Edital, da empresa vencedora, deverão ser encaminhados em até 03 (três) horas, contadas da
solicitação do Pregoeiro, por meio de correspondência eletrônica (e-mail), encaminhada no
endereço: licitações4@aracariguama.sp.gov.br, e posteriormente em originais ou cópias
autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, pessoalmente ou via postal, contadas da
data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços readequada conforme os
lances, para:
Prefeitura de Araçariguama
Departamento de Licitações
Rua Leopoldo da Silva, 1.000 – Jardim Bela Vista
CEP: 18147-000
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2017
Responsável pelo recebimento, Pregoeira Márcia Regina Carneireiro
5.15.1 Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será
declarada a empresa vencedora.
5.15.2 A falta de encaminhamento dos documentos dentro do prazo estabelecido implicará na
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada..
5.16 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o
recebimento da documentação original dentro das condições estabelecidas no item 7 e subitens.

5.17 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às
exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também
nessa etapa o PREGOEIRO poderá negociar com o participante para que seja obtido menor preço.
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5.18 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresas ou de
empresa de pequeno porte que tenham formalizado solicitação para usufruir dos benefícios da Lei
Complementar Federal n.º 123/06, será assegurado às mesmas empresas o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao recebimento da intimação (via Diário Oficial do Estado
e por e-mail) após ocorrida a adjudicação do objeto, prorrogáveis por igual período – a critério
único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas.
5.18.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei
Federal 8666/93, sendo facultado à Prefeitura Municipal de Araçariguama convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.
5.19 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao
licitante da proposta ou lance de menor preço e encaminhado à autoridade competente para
homologação, caso não haja manifestação de recurso por nenhuma outra licitante.
6 – PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1 O encaminhamento de proposta para o sistema pressupõe o pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
6.2 O objetivo deverá atender a todas as especificações contidas no Anexo I, com expressa
remissão à descrição completa, constante do referido anexo.
6.3 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura das
propostas virtuais.

7. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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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.

7.1.1. DA REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (CADESP) e/ou Municipal, relativo à
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade de débito referente a todos os créditos tributados e à Divida Ativa da
União (DAU), administrados pela Fazenda Nacional, expedida conjuntamente pela Secretaria de
Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, na forma prevista na Portaria
PGFN/RFB número 1.751/2014;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante, através da apresentação da
Certidão de Regularidade com o ICMS – Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ou
outra prova equivalente ou declaração de isenção, sob as penas da lei;
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da
apresentação do Certificado de Regularidade Fiscal – CRF;
f) Certidão de regularidade de débito para com a Justiça do Trabalho (CNDT).
7.1.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s)
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nos quais se indiquem que a
empresa já forneceu o objeto licitado.
7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
a) Certidão negativa do pedido de falência ou de recuperação extrajudicial ou judicial ou de
execução, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
a.1) Nos casos de empresas em Recuperação Judicial, apresentar o plano de Recuperação Judicial
devidamente homologado pelo Juízo competente e em plena vigência.
7.1.4. Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula deveram ser apresentadas para fins
de habilitação, as seguintes 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
V”.
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,
conforme modelo “anexo IV”.

Rua Leopoldo da Silva, 1.000 – Jardim Bela Vista, Centro - Araçariguama - SP - CEP.: 18.147-000 - (11) 4136-4900
11

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

8 – DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
8.1 Após a divulgação da proponente vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões.
8.1.1 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso será concedido o prazo de 3
(três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a
oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começará a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis
à defesa dos seus interesses.
8.1.2 Os recursos e contrarrazões deverão ser enviados em uma via original para a Prefeitura do
Munícipio de Araçariguama, no endereço: Rua Leopoldo da Silva, 1.000 – Jardim Bela Vista –
Araçariguama – SP, cep: 18.147-000. Esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da
empresa, e conter razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada
no processo. Deverá também encaminhar para o e-mail: licitacoes4@aracariguama.sp.gov.br.
8.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
8.3. Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
8.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.5 Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.
8.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados,
por meio de comunicação pelo Diário Oficial do Estado e e-mail.
8.7 Fica reservado a Senhora Prefeita Municipal de Araçariguama o direito de, a seu exclusivo
critério, aceitar o resultado final apresentado pelo pregoeiro; anular o presente certame total ou
parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de oficio ou por
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provocação de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado; e, ainda,
revoga-lo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
9. DO FORNECIMENTO E PRAZOS DE ENTREGA
9.1. A programação de entrega: única, sendo que o prazo de entrega será de no máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados da solicitação da Contratante.
9.2 O objeto licitado deverá ser entregue no Almoxarifado Central, situado à rua Leopoldo da
Silva, 54 – Terra Baixa, no horário das 8h às 16h, neste município.
9.3. Da empresa adjudicatária exigir-se-á exato e fiel cumprimento a todas as determinações
constantes deste edital, seus anexos e da contratação dele decorrente.
9.4 Os produtos adquiridos deverão ser de boa procedência, no que couber, segundo os padrões
definidos pelos órgãos de controle de qualidade e padronização, considerando-se também as
disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que será aplicada
subsidiariamente.
9.5 Os produtos descritos neste edital serão recebidos:
9.5.1 Provisoriamente, no ato da entrega dos produtos, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações.
9.5.2. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em
desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, após a notificação
por escrito à Contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento,
até que seja sanada a situação.
9.5.3. Definitivamente, em até 8 (oito) dias uteis, após a verificação dos produtos.
9.6. Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-á a etapa de verificação, que compreenderá exame
do material de acordo com as características técnicas descritas nesse Termo de Referência, sendo
posteriormente aferida a conformidade e o material atestado por escrito.
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9.6.1. Os produtos entregues em desacordo com o especificado neste Termo e na proposta
comercial serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a
Contratada a substitui-lo no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da comunicação
escrita feita pela Secretaria de Educação, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo
de entrega.
9.6.2. Os produtos, mesmo entregues e recebidos, ficam sujeitos à substituição pela Contratada,
desde que comprovada a existência de problemas cuja verificação só seja possível no decorrer da
utilização dos mesmos.
9.7 Será considerada recusa formal da Contratada a não entrega dos produtos no prazo
estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela Contratante.

10. DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado em 28 (vinte e oito) dias corridos, mediante apresentação de
cada Nota Fiscal, devidamente acompanhada de atestado de recebimento da Secretaria Municipal
de Educação.
10.1.1. A Nota Fiscal também
notafiscal@aracariguama.sp.gov.br.

poderá

ser

encaminhada

ao

endereço

eletrônico

10.1.2. No corpo da Nota Fiscal deverá estar devidamente descriminado os seguintes dizeres:
“Pregão Eletrônico nº. 02./2017
Processo nº. 35/2017
Objeto: Aquisição de material pedagógico e didático, oriundos do Plano de Ações Articuladas –
PAR do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Termo de compromisso
n.º 201400198
10.2. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será
devolvida á licitante para as devidas correções.
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11 – DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
11.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o encerramento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar impugnar o ato convocatório do pregão.
11.2 Até 3 (três) dias uteis antes da data ficada para o encerramento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos do pregão.
11.2.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação
deste edital ou impugnações deverão ser encaminhados por escrito ao pregoeiro ao Departamento
de Licitações desta Prefeitura Municipal, através do e-mail: licitações4@aracariguama.sp.gov.br,
em formato de PDF.
11.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do
certame.
11.5 Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes de esclarecimentos ou informações,
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo,
posteriormente, o direito a qualquer reclamação.
12. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
12.1. A recusa injustificada do adjudicatário aceitar ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

Rua Leopoldo da Silva, 1.000 – Jardim Bela Vista, Centro - Araçariguama - SP - CEP.: 18.147-000 - (11) 4136-4900
15

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

12.2. O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no
parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por
dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.
12.3. Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderá ser aplicada ao
contratado as seguintes penalidades:
a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. A
aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. Pela nãoregularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, no prazo previsto deste edital, a Administração poderá garantida a
prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de
contratação do objeto cominado com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar
com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei
Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º).
12.4. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis
contados da data da intimação do interessado.
12.5. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
12.6. À Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos
artigos. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;
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b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a
Prefeitura Municipal de Araçariguama por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de
execução irregular, atrasos ou de inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 - As despesas decorrentes das futuras aquisições do objeto desta Licitação, correrão à conta
dos recursos provenientes do consignado no orçamento vigente, nas seguintes dotações:
Educação – Destinação de Recursos 05.210.02 – ficha 055

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A simples participação na presente licitação implica para a licitante a observância dos
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de
todos os termos e condições deste Edital, e de seus anexos, aos quais se submete; implica,
também, no reconhecimento de que este instrumento convocatório, e seus anexos, caracterizaram
perfeitamente o objeto do certame, sendo os mesmos suficientes para a exata compreensão do
objeto e para seu perfeito atendimento, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer
indenização.
14.2. A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações prestadas
em atendimento às normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas da lei. A falsidade de
qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata
desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, na rescisão
do ajuste, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
14.3. Cada proponente arcará com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e
apresentação da sua proposta, independentemente do resultado deste procedimento licitatório,
inclusive a BLL, caso seja vencedora de algum item deste certame.
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14.4. As comunicações decorrentes de eventuais recursos, bem como quaisquer outras comunicações, darse-ão por meio de publicação no DOE – Diário Oficial do Estado de São Paulo e/ou DOU – Diário Oficial
da União, Caderno Municípios.
14.5. Os casos omissos serão regulados pela legislação, sendo apreciados e decididos pelo Pregoeiro,
submetendo-os, conforme o caso, à apreciação da Sra. Prefeita Municipal.
14.6. A Prefeitura Municipal de Araçariguama reserva-se ao direito, na forma da lei de em qualquer etapa
do desenvolvimento licitatório, adotar as medidas que julgar oportunas e convenientes, nos termos do § 3º,
do Artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações da Lei Federal n.º 8.883/94 e redação
atualizada pela lei Federal n.º 9.648/98.
14.7. Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, deverá apresentar requerimento por
escrito, assinado por quem de direito, além de documento de identificação pessoal, sendo que nesse ato
será lavrado “termo de vistas aos autos do processo”, o qual será devidamente datado e assinado pelo
interessado e pelo funcionário que o recepcionou.
14.7.1 Vistas aos autos ocorrerão sem retirada dos mesmos das dependências da Prefeitura Municipal de
Araçariguama.
14.8. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, se entender conveniente ou necessário, poderão utilizar-se de
assessoramento técnico e específico para tomar decisões relativas ao presente certame licitatório, o qual se
efetivará através de parecer formal que integrará o respectivo processo.
14.9. As normas disciplinadoras deste pregão eletrônico serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse
público, da finalidade e da segurança do procedimento.
14.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca de São Roque/SP.

Araçariguama, 24 de maio de 2017
____________________________________________
Liliana Medeiros de Almeida Aymar Bechara
Prefeita Municipal

Rua Leopoldo da Silva, 1.000 – Jardim Bela Vista, Centro - Araçariguama - SP - CEP.: 18.147-000 - (11) 4136-4900
18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2017
PROCESSO Nº. 35/2017
OBJETO: Aquisição de material didático e pedagógico oriundos do Plano de Ações
Articuladas – PAR, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Termo
de Compromisso n.º 201400198, conforme especificações contidas no TERMO DE
REFERENCIA “ANEXO I”.
1. DA ESPECIFICAÇÃO (REQUISITOS MÍNIMOS)
Ite
m
01

Und

Descrição

02

02

02

Conjunto caixa brinquedoteca
Caixa organizadora com estrutura em MDF com
espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica.
As laterais menores com 54 cm x 40,5 cm devem conter
uma furação para encaixe das mãos. A base deve
possuir 4 rodízios em plástico injetado- para que a caixa
possa ser transportada facilmente.
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus
acessórios, acompanhada de manual de instruções de
montagem com ilustrações.
Dimensões aproximadas A 54cm X L 63cm X P 40,5cm.
Embalagem: Caixa de papelão.
Conjunto de caminhão tipo caçamba
Descrição: caminhão dotado de caçamba para
acondicionar objetos, com até 6 rodas livres. A caçamba
deverá ser articulada, sendo movimentada por meio de
uma manivela que girará uma engrenagem para
movimentá-la para que seu conteúdo caia pela abertura
posterior. Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rastelo.
Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm.
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).

Preço
unitário

Preço total

520,00

1.040,00

229,61

459,22
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03

01

04

01

05

03

06

02

07

1

Conjunto de boneca menina branca –vinil
Descrição: boneca branca em vinil com membros
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e
fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o
corpo
apresentará
genitália
feminina.
Deverá
acompanhar vestido confeccionado em algodão com
possibilidade de por e tirar, além de 1 par de meias e 1
par de sapato. Dimensão aproximada: 30 cm.
Embalagem: caixa de papelão.
Conjunto de boneca menino branco –vinil
Descrição: boneco branco em vinil, com membros
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e
fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o
corpo
apresentará
genitália
masculina.
Deverá
acompanhar macacão em algodão costurado com
possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de
meias e 1 par de tênis em lona e vinil. Dimensão
aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão.
Conjunto de berço para bonecas metal
Descrição: berço para boneca com estrutura de metal;
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com
zíper, lençol, travesseiro e fronha em algodão e
mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos
em tecido nas cabeceiras. Dimensões aproximadas: 35
cm de altura x 58 cm comprimento. Embalagem: caixa de
papelão ou sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Conjunto de máquina fotográfica – plástico
Máquina em material plástico. Com flash e sons reais de
tirar foto. Possui 3 botões com frases em português:
"Olha o passarinho", "Diga X" e "Vamos tirar uma foto".
Lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar
a foto da criança. Idade a partir de: 12 meses. L19cm x
A22cm x P10 cm. Embalada em cartucho resistente.
Conjunto de boneca bebe branca – plástico
01 boneca bebê branca com cabeça e membros,
produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em

249,00

249,00

249,00

249,00

209,50

628,50

199,17

398,36

290,00

290,00
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algodão e enchimento de manta acrílica.
Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico,
com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita para
cabeça em plush.
A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira,
chupeta e penico, todos em plástico atóxico. Dimensões:
boneca de aproximadamente 50 cm;
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
08

03

09

02

10

02

Conjunto dominó com textura MDF
Descrição: dominó confeccionado em MDF com 28 peças
retangulares, onde cada retângulo possui nas duas
pontas um pequeno círculo de cor e textura diferente.
Descrição: dominó confeccionado em MDF com 28 peças
retangulares, onde cada retângulo possui nas duas
pontas um pequeno círculo de cor e textura diferente.
Peças: 7cm x 3,5cm.
Conjunto jogos profissionais MDF
As peças deverão ser impressas frente e verso em 4
cores - com ilustrações de profissões, seus instrumentos
de trabalho e nominação – de forma que possibilitem o
intercambio entre elas - cabeça / tronco / pernas.
Descrição: 8 conjuntos em MDF medindo 120mm x
60mm x 3mm (com 3 peças cada – totalizando 24 peças
de 40mm x 60mm x 3mm). Caixa de madeira tipo estojo
medindo aproximadamente 210 mm x 153 mm x 45 mm e
plástico encolhível.
Conjunto de caminhão tipo bombeiro plástico

97,00

291,00

85,00

170,00

328,38

656,76

Normas e documentos complementares
O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM
300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de
brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e
físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de
brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 300-
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3: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de
brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das
especificações técnicas
Caminhão bombeiro; Matéria-prima: Plástico; Cor viva:
Vermelha; Dotado de 6 (seis) rodas livres em tamanho
compatível com o caminhão; Volante; Tanque de
abastecimento; Mecanismo de lançar água; Mangueira;
Sirene; Escada com giro de 180 graus, com regulagem
variável de altura; Cabine com portas laterais que abrem
e fecham; Selo do INMETRO.
Das condições gerais
O caminhão bombeiro deverá ser isento de arestas,
rebarbas e furos. A direção, a mangueira, tampa do
tanque e sirene devem estar afixados. As tolerâncias
dimensionais do caminhão bombeiro deverão ser de + 5% (cinco por cento). O caminhão bombeiro deverá
acompanhar o respectivo Manual de uso e conservação
em português. O caminhão bombeiro deverá ser
embalado individualmente em plástico e acomodado em
caixa de papelão para transporte, com o quantitativo
suficiente que não danifique o brinquedo.
Deve constar do lado externo da embalagem, rótulos de
fácil leitura com identificação do fabricante e do
FORNECEDOR, código do produto e orientações sobre
manuseio, transporte e estocagem. A CONTRATADA
deverá oferecer garantia de 3 (três) meses contra
defeitos de fabricação, a partir da data da entrega do
caminhão bombeiro. A data para cálculo da garantia deve
ter como base a data da efetiva entrega do caminhão à
CONTRATANTE. 50 cm de comprimento; 22 cm de
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largura; 22 cm de altura.
11

02

12

01

Conjunto de bolas com guizo borracha
Das normas e documentos complementares
O brinquedo deverá estar de acordo com a ABNT NM
300-1: 2004 – Versão Corrigida: 2011- Segurança de
brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e
físicas; a ABNT NM 300-2: 2004 – Segurança de
brinquedos – Parte 2: Inflamabilidade e a ABNT NM 3003: 2004 - Versão Corrigida: 2011 – Segurança de
brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos. Das
especificações técnicas. Bola contendo guizo; Matériaprima: Borracha; Peso mínimo: 150 gramas; Das
condições gerais. A bola com guizo deverá ser isenta de
furos. A tolerância dimensional da bola com guizo deverá
ser de + - 5% (cinco por cento). A bola com guizo deverá
acompanhar a respectiva etiqueta de produto e de
Manual de uso e conservação em português. A bola com
guizo deverá ser entregue vazia. Deverá ser embalada
individualmente em plástico e acomodada em caixa de
papelão para transporte, com o quantitativo suficiente
que não danifique o brinquedo. Deve constar do lado
externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com
identificação do fabricante e do fornecedor, código do
produto e orientações sobre manuseio, transporte e
estocagem. A contratada deverá oferecer garantia de 3
(três) meses contra defeitos de fabricação, a partir da
data da entrega da bola com guizo. A data para cálculo
da garantia deve ter como base a data da efetiva entrega
da bola com guizo à contratante. Dimensão: 38 cm de
circunferência. Selo do INMETRO.
Conjunto de bolas de futebol vinil
bola de futebol, não oficial, confeccionada em PVC –
(Atóxico) / Plastificante (Atóxico) Carbonato de Cálcio
(Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem / em
cores diversas com pintura típica de bola de futebol
simulando gomos com pigmento preto atóxico;
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 21

61,85

123,70

67,64

67,64
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cm ( 8”), circunferência de 64 cm. Peso médio: 315 a 325
gramas.
Conjunto de carrinho de boneca metal
Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica com
capota revestida de tecido 100% algodão com
movimento retrátil, encosto reclinável, cesto porta objeto,
rodas duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, o
carrinho deverá permanecer em pé.
Embalagem: caixa de papelão. C: 54cm; L: 40cm e A: 73
cm.
Conjunto de bolas de volley vinil
Bola de vôlei, não oficial, confeccionada em PVC –
(Atóxico) / Plastificante (Atóxico) / Carbonato de Cálcio
(Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem / em
cores diversas com pintura típica de bola de vôlei
simulando gomos com pigmento preto atóxico; Peso
médio: 250 a 260 gramas. Observação: As bolas deverão
ser entregues vazias. 21 cm ( 8”), circunferência de 64
cm.
Conjunto de blocos lógicos MDF
Conjunto de blocos lógicos em MDF, pintados em três
cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas
nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado maior), divididas
igualmente em 4 formas geométricas (Triângulo,
Quadrado, Círculo e Retângulo). Deve acompanhar
folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem:
estojo em MDF medindo 290 x 230 x 68mm.
Conjunto de bicho com filhotes tecido
Conjunto composto por quatro animais: galinha, tartaruga
marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser
confeccionados em tecido de plush colorido e com
enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser
acondicionados no interior da barriga de cada animal e
retirados através de um zíper ou velcro.
Galinha: Deverá ter no mínimo 2 filhotes acondicionados
no interior de no mínimo 2 ovos. Tartaruga Marinha:
Deverá conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no

238,50

715,50

67,64

67,64

150,00

450,00

168,00

672,00
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mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no mínimo 3
filhotes na barriga.
Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga.
Embalagem: o conjunto deverá ser revestido em filme
plástico e colocado em caixa de papelão.
Conjunto de caminhão tipo cegonha plástico
Caminhão plástico dotado de carroceria para
acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 carros, de
cores diferentes, que deverão vir inclusos.
A carroceria deverá conter até 8 rodas.
O tamanho das peças do caminhão deverá ser grande.
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal). C92 x L17 x A30 cm.
Conjunto de telefone plástico
Confeccionado em plástico atóxico, colorido, com teclas
móveis, botão para emitir som de toque e com o fone
ligado à base por cordão curto. C19cm x L17cm x
A12cm. Embalagem: Caixa de papelão.
Conjunto de bolas borracha
Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm
e peso 150 gramas.
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.
Conjunto de bolas de basquete vinil
Bola de basquete , não oficial, confeccionada em PVC –
(Atóxico) / Plastificante (Atóxico) / Carbonato de Cálcio
(Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem / na
cor laranja com pintura típica de bola de basquete
simulando gomos com pigmento preto atóxico; Diâmetro :
22,80 cm ( 9”), e circunferência de 72 cm. Peso médio:
300 a 310 gramas. Observação: As bolas deverão ser
entregues vazias.
Conjunto de jogos de peças sopradas para encaixa
plástico
Jogo em polietileno soprado formado por 50 peças
coloridas em formato de estrelas com seis pontas em
forma de bolas que se encaixam umas nas outras. As
peças devem medir 11 cm de uma extremidade a outra.

498,74

997,48

141,40

282,80

61,85

123,70

47,00

47,00

304,85

609,70
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Embalagem: sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Conjunto caminhão de lixo plástico
Descrição: um caminhão de plástico dotado de até 6
rodas livres, botões de movimentação, encaixe para
cesto de lixo e caçamba móvel. O tamanho das peças do
caminhão deverá ser grande. C50 x L22 x A22
cm.Embalagem: caixa de papelão.
Conjunto de encaixes cabeça mamãe e filhotes
papelão
3 placas, produzidos em papelão cinza laminado com
espessura mínima de 1,8 mm + papel couche 115 gr
impresso 4 cores com verniz atóxico + forro em papel
alta alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 versos
diferenciados (um para cada imagem).
Em cada uma das imagens deve existir uma família de
animal, com 2 ou 3 filhotes que são recortados em peças
grandes, com facas exclusivas, que podem ser
encaixadas na cena. imagens: 20 x 20 cm tipo tampa e
fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm
produzida em papelão cinza laminado com espessura
mínima de 1.0 mm + papel couche 105 gr impresso em 4
cores com verniz atóxico.
Conjunto passa peça MDF
Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com
recorte de formas na tampa para brincar de passar bloco.
Abertura na parte frontal para pegar os blocos e
continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: triangulo,
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, mínimo 4
cores. Embalado em saco plástico tipo shrink resistente.
Medidas da caixa: 180 x 90 x 79 mm.
Conjunto quebra cabeça progressivo papelão
3 quebra-cabeças produzidos em papelão cinza
laminado com espessura mínima de 1,4 mm + papel
couche 115gr impresso 4 cores com verniz atóxico +
forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3
versos diferenciados (um para cada imagem).
São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com

269,23

538,46

44,15

441,50

97,00

291,00

41,67

416,70
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quantidades progressivas de peças: 4, 6 e 9 peças.
Imagens: 20 x 20 cm.
Embalagem:
tipo
tampa
e
fundo
medindo
aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão
cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm +
papel couche 105 gr impresso em 4 cores com verniz
atóxico.
Conjunto de boneca menina negra vinil
boneca negra em vinil com membros articulados. A
cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, o
cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon e o
corpo
apresentará
genitália
feminina.
Deverá
acompanhar vestido confeccionado em algodão com
possibilidade de por e tirar, além de 1 par de meias e 1
par de sapato. Dimensão aproximada: 30 cm.
Embalagem: caixa de papelão.
Conjunto jogo da memoria com textura MDF
Descrição: tabuleiro de MDF, com 24 quadrados em
MDF, formando 12 pares com texturas variadas: cortiça,
tela de nylon, tela plástica, lixa, carpete, espuma, pelúcia,
papel canelado, tapete emborrachado com listras, tapete
emborrachado com bolinhas. Essas peças são
encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões:
tabuleiro – 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de
5,5cm; peças – 24 quadrados, formando 12 pares,
medindo 5cm cada. Embalado em Saco de TNT.
Conjunto de boneco menino negro vinil
Boneco negro em vinil, com membros articulados. A
cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo
encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo
apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar
macacão em algodão costurado com possibilidade de por
e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par de
tênis em lona e vinil.
Conjunto de boneca bebe negra vinil
Descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros,
produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em

249,00

249,00

175,00

525,00

249,00

249,00

217,00

217,00
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algodão e enchimento de manta acrílica. Deverá
acompanhar macacão em algodão antialérgico, com
possibilidade de por e tirar da boneca, e fita para cabeça
em plush. A boneca deverá vir acompanhada por:
mamadeira, chupeta e penico, todos em plástico atóxico.
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal). Dimensão aproximada:
30 cm. Embalagem: caixa de papelão. Dimensão
aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão.
Total R$

11.516,66

2. DO PRAZO DE ENTREGA
2.1 Até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.
3. DO RECEBIMENTO
3.1. Em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto da presente
licitação será recebido:
3.1.1 Provisoriamente, conforme modelo constante deste Termo, no ato da entrega dos produtos,
para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações.
3.1.1.1. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em
desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, após a notificação
por escrito à Contratada, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento,
até que seja sanada a situação.
3.1.2. Definitivamente, conforme modelo constante deste Termo, em até 8 (oito) dias uteis, após a
verificação dos produtos.
3.2. Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-á a etapa de verificação, que compreenderá exame
do material de acordo com as características técnicas descritas nesse Termo de Referência, sendo
posteriormente aferida a conformidade e o material atestado por escrito.
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3.2.1. Os produtos entregues em desacordo com o especificado neste Termo e na proposta
comercial serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a Contatada
substitui-lo no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da comunicação escrita feita
pela Secretaria de Educação, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo de entrega.
3.2.2. Os produtos, mesmo entregues e recebidos, ficam sujeitos à substituição pela Contratada,
desde que comprovada a existência de problemas cuja verificação só seja possível no decorrer da
utilização dos mesmos.
3.3. Será considerada recusa formal da Contratada a não entrega dos produtos no prazo
estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela Contratante.

4. DO LOCAL DA ENTREGA
4.1 Os produtos objeto desta licitação Almoxarifado Central, situado à rua Leopoldo da Silva, 54
– Terra Baixa, no horário das 8h às 16h, neste município, contados da retirada da autorização de
fornecimento.
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Recebido o (especificar o bem), da empresa ................................., vencedora do
item........, em ...... de 2017, nas dependências da ................................ RECEBEMOS
PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade de suas
especificações constantes do Anexo I do Termo de Referência do Edital do Pregão n.º 02/2017
nos termos da alínea “a”, inciso II, do artigo 73, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
posteriores.

Subscrevem o presente, em duas vias de igual teor a Secretaria de Educação e o
representante da empresa.

Araçariguama, .............. de ................. de 2017

Secretaria de Educação:
.................................

Contratada:
...............................................
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Recebido o (especificar o bem),, da empresa ................................., vencedora do
item........, em ...... de 2017, nas dependências da ................................ RECEBEMOS
DEFINITIVAMENTE, após verificação da conformidade de suas especificações constantes do
Anexo I do Termo de Referência do Edital do Pregão n.º 02/2017 nos termos da alínea “b”, inciso
II, do artigo 73, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Subscrevem o presente, em duas vias de igual teor a Secretaria de Educação e o
representante da empresa.

Araçariguama, .............. de ................. de 2017

Secretaria de Educação:
.................................

Contratada:
...............................................
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ANEXO II – MODELO DE FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL
AO
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2017
PROCESSO Nº. 35/2017
OBJETO: Aquisição de material didático e pedagógico oriundos do Plano de Ações
Articuladas – PAR, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Termo
de Compromisso n.º 201400198.
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:

UF:
FONE/FAX:

INSCR. ESTADUAL:
DATA:

CONTATO:
CNPJ:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

PRAZO DE ENTREGA:

E-MAIL:

Item

Und

Descrição

Preço
unitário

Preço total

01
02
03
Total R$

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
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sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
serviço do objeto da presente licitação.

Declaramos total concordância com os termos do Edital em referência, e das condições da
presente licitação.
Validade da Proposta: conforme edital
Condições de Pagamento: conforme edital
Prazo de entrega: conforme edital
Data e assinatura;
Nome do signatário;
Identidade:
CPF:
Endereço:
E-mail:
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ANEXO III
MINUTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº .../2017
Data: .../.../2017
Empenho Nº. ....
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2017
PROCESSO Nº. 35/2017
OBJETO: Aquisição de material didático e pedagógico oriundos do Plano de Ações Articuladas

– PAR, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Termo de Compromisso
n.º 201400198.
ITEM

QTD.

UNID.

DESCRIÇÃO

MARCA

VAL.
UNIT.

VAL.
TOTAL

01
...
FORNECEDOR: ____________________________________________________
C.N.P.J.: __________________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________Nº _______________________
CIDADE: ___________ UF: ________________ FONE:FAX: _________________
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____________________________________________
Vimos por meio deste, autorizar a empresa acima mencionada, vencedora do objeto supracitado, do
certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. ..../2017, a fornecer os itens mencionados acima,
com as características descritas no Anexo I, Termo de Referência e na proposta.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência do Edital.
LOCAL DE ENTREGA: ............... - Araçariguama /SP.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 (vinte e oito) dias.
______________________________
Município de Araçariguama
Secretaria Municipal de ................
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO PARA LICITAR E
CONTRATAR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2017
PROCESSO Nº. 35/2017
OBJETO: Aquisição de material didático e pedagógico oriundos do Plano de Ações Articuladas
– PAR, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Termo de Compromisso
n.º 201400198.
AO
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
DECLARAÇÃO

A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar que
não está enquadrada em nenhum dos itens que vedam a sua participação nesta licitação.

-----------, --------- de -------------- de -----------

-----------------------------------Nome do signatário;
Cargo
Identidade:
CPF:
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2017
PROCESSO Nº. 35/2017
OBJETO: Aquisição de material didático e pedagógico oriundos do Plano de Ações
Articuladas – PAR, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Termo
de Compromisso n.º 201400198.
AO
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
DECLARAÇÃO

A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar sob
as penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em
horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e não ter, tampouco, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.
-----------, --------- de -------------- de ---------------------------------------------Nome do signatário:
Cargo
Identidade:
CPF:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AO
MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2017
PROCESSO Nº. 35/2017
OBJETO: Aquisição de material didático e pedagógico oriundos do Plano de Ações
Articuladas – PAR, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Termo
de Compromisso n.º 201400198.
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro (amos) para
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão,
que estou (amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do
disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

-----------, --------- de -------------- de --------------------------------------------------------------------------------Nome do signatário;
Cargo
Identidade:
CPF:

------------------------------------Nome do signatário;
Contador/CRC
Identidade:
CPF:
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