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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PADRÃO: REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

A PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE RIO PARANAÍBA, devidamente designada, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, registro de preços, do tipo menor preço por item, para aquisição de 
material pedagógico conforme estabelecido no ANEXO I do presente Edital. 

 
O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as Leis Federais 10.520/2002 e 

8.666/1993, com a Lei Complementar 123/2006 e com as demais normas complementares e disposições 
contidas neste instrumento. 

 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 01 E 02: deverão ser entregues no momento do 

credenciamento na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba à Rua Capitão Franklin de 
Castro, 1065, Novo Rio, impreterivelmente até às 14:00 horas do dia 12 de julho de 2019. O 
CREDENCIAMENTO deverá ser entregue no início da sessão de disputa e julgamento das propostas. 

 
ABERTURA DOS ENVELOPES E INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS E 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Logo após o término do credenciamento dos licitantes.   
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas, visando o REGISTRO DE PREÇOS 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO conforme descrito no PAR-Plano de Ações 
Articuladas de nº 201406517, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, os quais passam a fazer parte do presente processo licitatório. 

 
1.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a 

Administração à aquisição total. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 – Na presente licitação será permitida a participação de pessoas jurídicas que atuam na área 

do objeto licitado e que cumpram todas as exigências deste edital. 
2.1.1 –Somente será permitida a participação de Microempresa e/ou Empresas de Pequeno 

Porte, conforme artigos 47 e 48, inciso I da Lei Complementar 123/2006, ou ainda 
Microempreendedor Individual conforme Lei Complementar 128/08, nos termos da Lei 
Complementar n.º 147/2014. 

 
2.1.2 - Se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as 
exigências estabelecidas no instrumento convocatório, será aceito a participação de empresas que não micro 
e pequenas empresas (art. 49, Lei Complementar, 123), ficando assegurado, no entanto, os benefícios as 
micro e pequenas empresas, conforme Lei Complementar nº 123/2006. 
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2.2 - As licitantes deverão apresentar, no dia e horário mencionados no preâmbulo deste edital, 2 
(dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope nº. 1, sua proposta comercial conforme 
solicitado no item 4 deste edital, e no envelope n°. 2 a documentação comprobatória da habilitação 
solicitada no item 7 deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão 
social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres: 

 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba – MG  
Envelope n° 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
Processo Licitatório nº 036/2019 - Pregão n° 026/2019 

Nome da Empresa:    

 

 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba – MG  
Envelope n° 2 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
Processo Licitatório n° 036/2019 - Pregão n° 026/2019 

Nome da Empresa:    

 
2.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 
a) Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 
 
b) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
c) Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Rio 
Paranaíba; 

 
d) Empresas que tenham como proprietário ou sócio o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, 

bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou sanguíneo, até 
segundo grau, ou por adoção, bem como empresas que tenham servidor municipal como proprietário ou 
sócio; 

 
e) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
f) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1.  Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos fora dos 

envelopes nºs. 1 e 2: 

 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social 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, 
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dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. Este 
documento deverá estar autenticado e reconhecido em cartório. 

 
c) tratando-se de microempresas e empresa de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da 

Lei Complementar nº. 123/06, os documentos que comprovem esta condição. 
 
d) Modelo Referencial de Instrumento de Credenciamento, TRATANDO-SE DE PROCURADOR. 

(Modelo Anexo III). 
 
3.2.  O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

 
3.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma licitante credenciada. 
 
3.4. Não será admitido, em hipótese alguma, o credenciamento depois de encerrado o horário limite 

estabelecido. 
 
3.5. Depois de realizado o credenciamento, fora do envelope 01  e  02  dar-se-á início  à  sessão 

de  abertura e  julgamento  das propostas, devendo a licitante apresentar a Pregoeira declaração de  
pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo V do 
Edital, fora do envelope 01 e 02. 

 
3.5.1. As declarações de que trata o item 3.5 deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser apresentada 

FORA dos Envelopes nºs 1 e 2, sob pena de a empresa ser declarada como IMPOSSIBILITADA de 
participar do certame. 

 
3.5.1.1. A empresa licitante, se preferir, poderá, depois de protocolar os envelopes 01  e 02, no 

início  da Sessão da Licitação, apresentar  à Comissão de Licitação a declaração ora tratada, desde 
que, fora dos referidos envelopes. 

 
3.5.1.2. A apresentação de pleno atendimento aos requisitos de habilitação ao Edital é condição 

para participação do certame, sendo considerado documento obrigatório. A não apresentação deste 
documento, ou sua apresentação em desacordo com o item 3.5.1 fere o disposto no artigo 4º, inciso VII 
da Lei 10.520, sendo vício insanável. 

 
3.5.2. O não credenciamento de representante por parte da licitante, que tenha apresentado os 

Envelopes 01 e 02, bem como a declaração de que trata o item 3.5 na forma do subitem 3.5.1 e 3.5.1.1, 
não gerará a sua desclassificação. 

 
3.5.2.1. No caso tratado acima, ficará a licitante, tão somente, impossibilitada de participar da 

disputa de lance. O mesmo ocorrerá no caso de vício de representação. 
 
3.6. A ausência do Credenciado, ou representante não credenciado, em qualquer momento da 

sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada. 
 
3.7. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis. 
 
3.8. As microempresas e empresas de pequeno porte participarão desta licitação usufruindo os 

benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da referida Lei. 
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4. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
4.1.  O envelope para proposta deverá conter em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 
 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba – MG  
Envelope n° 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
Processo Licitatório nº 036/2019 - Pregão n° 026/2019 
Nome da Empresa:__________________________   
 
4.2. A Proposta financeira deverá: 
 
4.2.1. Ser apresentada em uma via original, em papel timbrado da empresa, rubricada em todas 

as suas páginas, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante 
legal ou procurador para o certame, devidamente identificado com nome, R.G. e cargo na empresa. A 
proposta comercial deverá ser apresentada de acordo com o Anexo Modelo de Proposta. 

 
4.2.2. Caso os documentos/propostas sejam assinados por procurador, deverá a empresa 

apresentar junto com sua proposta, no envelope nº. 01 procuração com poderes específicos para 
este fim. 

 
4.2.2.1. A procuração do que trata o subitem 4.2.2 poderá ser dispensada, caso tenha sido 

apresentados por ocasião do credenciamento, desde que conste neste instrumento poderes específicos 
para assinatura da proposta. 

 
4.2.3. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como:  nome, estado civil, profissão, CPF, 
Carteira de Identidade, domicilio e cargo na empresa daquele que assinar. 

 
4.2.4. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
 
4.2.5. A proposta deverá conter declarações expressas informando que os preços ofertados 

incluem todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, embalagens, lucro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 
4.2.6. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços/descontos ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
4.2.7.  Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos 
de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os respectivos bens serem fornecidos a Prefeitura 
Municipal de RIO PARANAÍBA sem ônus adicionais. 

 
 4.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 

 
4.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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4.5. As propostas serão irretratáveis e irrenunciáveis. 
 
4.6. Os preços com os respectivos descontos deverão corresponder ao total dos fornecimentos 

efetuados e seus cálculos deverão conter os seus respectivos custos financeiros e incluir a Legislação 
Tributária pertinente. 

 
4.7 – DA PROPOSTA EM FORMATO DIGITAL 

 
4.7.1 – A Prefeitura irá disponibilizar, em seu site e também via email para os solicitantes do edital, 

arquivo em formato digital para ser preenchido pelo licitante com os dados de sua proposta. 
4.7.2 – A utilização da proposta digital não substitui a apresentação da proposta impressa, o 

licitante deverá prover ambos os meios de informação. 
4.7.3 – Havendo divergência entre as duas será considerado o valor da proposta impressa para 

fins de julgamento. 
4.7.4 – No dia do julgamento o licitante deverá trazer consigo o arquivo já devidamente preenchido 

em CD, DVD ou pendrive para que possa haver o processamento da mesma no sistema informatizado 
do pregão. 

4.7.5 – A integridade dos dados apresentados será de total responsabilidade do licitante, havendo 
impossibilidade de leitura nos dados através da mídia apresentada será considerada a proposta 
impressa. 

 
 
5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" 
 
5.1 O Envelope nº. 2 “Documentos para Habilitação” deverá ser apresentado no local, dia e hora 

determinados, devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres: 
 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba – MG  
Envelope n° 2 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
Processo Licitatório n° 036/2019 - Pregão n° 026/2019 

Nome da Empresa:    

 
5.2. Dentro do Envelope "Documentos para Habilitação" deverá conter os seguintes documentos: 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade do proprietário; 
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 o exigir.  

f) Cópia dos Documentos Pessoais dos sócios proprietários ou diretor no caso de sociedade.  
 
OBS.: Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem não precisarão constar do 

envelope “documentos de habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
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REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);   
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria Estadual competente;  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria Municipal competente;  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;  

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão emitida 
pelo Tribunal Superior do Trabalho;  

g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

h) Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar e contratar com a Administração e de 
que a empresa não foi declarada inidônea para contratar com o poder público, conforme modelo do Anexo 
VIII. 

i) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, devidamente assinado pelo representante legal, conforme modelo Anexo VII. 

 
OBS.: Os documentos de regularidade fiscal para com as fazendas federal, estadual, FGTS e INSS 

deverão ter sua confirmação no site oficial no ato da abertura dos envelopes. 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias a 
data da apresentação das propostas. 

b) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, 
conforme o caso. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

6.1. A documentação acima exigida deverá ser apresentada em original, cópia autenticada por 
cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. A aceitação das certidões, quando 
emitidas através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e são dispensadas de 
autenticação. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. Não serão aceitas quaisquer cópias 
efetuadas através de fac-símile, bem como não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que 
“não são válidas para fins de licitação”. 

 
6.1.1. A Pregoeira facultar que a documentação seja saneada durante a própria sessão, inclusive 

autenticando documentos, desde que devidamente apresentada a via original (art. 32, caput da Lei 
8.666/93). 
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6.2. A documentação acima exigida deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para 
a abertura dos envelopes, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos 
de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida 
documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as 
exigidas neste Edital. 

 
6.3. Os documentos que não dependam de prazo de validade ou que não contenham prazo de 

validade especificado no próprio corpo, em lei ou neste Edital, devem ter sido expedidos no máximo 
em até 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para a entrega dos envelopes de proposta 
comercial e de habilitação, indicada no preâmbulo. 

 
6.4. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão ser datados e subscritos por seu(s) 

representante(s)  legal(is),  devidamente  qualificado(s) (nome e R.G.) ou por procurador cuja procuração 
com poderes específicos para este fim estejam no Envelope 1, conforme termos da cláusula 4.2.2. 

 
6.5. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, 

com número do CNPJ e endereço respectivo: 
 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 
 

c) se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão   ser   apresentados   
em   nome   da   matriz   e   da   filial simultaneamente. 

 
6.6. Os documentos exigidos deverão ser preferencialmente, relacionados, separados, 

colacionados e numerados na ordem estabelecida neste Edital. 
 
6.7. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado 

da respectiva tradução, por tradutor juramentado, para o idioma pátrio. 
6.8. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal 

forma que não possam ser entendidos. 
6.9. Após a entrega dos envelopes, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
6.10. Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma depois de aberto o respectivo 

envelope. 
6.11. Ao licitante que desistir da proposta sem motivo justo ou depois de aberto o respectivo 

envelope será, imediatamente, aplicada à sanção prevista no item 10 deste Edital. 
 
7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
7.1. No horário e local indicados no preâmbulo será aberta à sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 
10 (dez) minutos. 

 
7.2. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão a Pregoeira   a   

declaração   de   pleno   atendimento   aos   requisitos   de habilitação, de acordo com o estabelecido 
no Anexo V ao Edital, a Declaração de enquadramento na situação de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (Anexo VI), o envelope nº 01- PROPOSTA COMERCIAL e o envelope nº 02-
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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7.3. Após declarar encerrada a fase de credenciamento, a Pregoeira comunicará aos presentes, na 

sessão pública da licitação, quais são as microempresas e empresas de pequeno porte participantes que 
poderão se valer dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 
7.3.1. A Pregoeira decidirá motivadamente a respeito da qualificação das licitantes como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja decisão será publicada juntamente com o julgamento 
da licitação. 

 
7.3.2 Os documentos de credenciamento e de qualificação das licitantes como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, bem como os envelopes fechados, poderão ser 
rubricados e analisados pelos representantes credenciados que assim o desejarem. 

 
7.4. Verificada a regularidade formal dos envelopes, da Declaração constante do Anexo V, a 

Pregoeira determinará a abertura dos envelopes contendo a proposta comercial apresentada pelos 
participantes. 

 
7.4.1. O conteúdo dos envelopes abertos será rubricado e analisado pelos membros da Comissão, 

que, após franquear vista das propostas aos representantes das licitantes, procederá à desclassificação 
daquelas que não atenderem às exigências essenciais deste Instrumento, considerando-se como tais 
as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo proponente, por simples manifestação de 
vontade do respectivo representante. 

 
7.5. A Pregoeira procederá à abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta financeira e fará 

uma análise prévia dos preços juntamente com a planilha, visando verificar se os mesmos atendem às 
especificações e demais exigências constantes deste ato convocatório. 

7.6. As propostas que não atendam às exigências deste Edital serão desclassificadas. 
 
7.7. Após proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeira classificará as Propostas 

Financeiras dos licitantes pré-classificados de acordo com o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
7.8. Serão pré-classificadas apenas aquelas que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente á de MENOR PREÇO. 
 
7.9. Havendo menos de três licitantes pré-classificados na condição do item 7.8 e, restando outros 

licitantes desclassificados por este critério, a Pregoeira pré-classificará as melhores propostas 
subsequentes até  o  máximo  de  3  (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. No caso de empate 
entre 2 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á sorteio para definir a ordem de apresentação dos 
lances. 

 
7.10. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 
 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais até 10% (dez por cento) superiores aquela; 
 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços até o máximo de 3 (três). No caso de 
empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 

 
7.11. Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM. 
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7.12. A Pregoeira convidar individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 
7.12.1. O licitante sorteado 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. 
 
7.12.2. Permanecendo o empate, a licitante vencedora será escolhida mediante sorteio. 
 
7.12.3. Caso não haja etapa de lance e ocorra empate real nas propostas escritas de 

microempresas e empresas de pequeno porte e destas em relação à proposta de menor valor, no 
intervalo de até 5% (cinco por cento) superior, deve a Pregoeira efetuar sorteio, não só para fins de 
classificação, mas também para fins de exercício do benefício do empate ficto, conforme item 7.15. 

 
7.13. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, superiores à proposta 

de menor preço. 
 
7.14. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 
 
7.15. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 
 
7.16. Conforme o artigo 44, § 2º da Lei Complementar nº. 123/2006, caso o menor preço não tenha 

sido ofertado por microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado, como critério de 
desempate, preferência de contratação para essas empresas. 

 
7.16.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) inferiores à 
proposta mais bem classificada. 

 
7.16.2. Na ocorrência da situação citada no item anterior a microempresa ou empresa de pequeno 

porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 
7.16.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada pelo critério de 

empate ficto não efetuar o lance, serão convocadas as remanescente, na ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito. 

 
7.16.4 Ocorrendo equivalência dos percentuais apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro  poderá  
apresentar melhor oferta. 

 
7.17. Se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou empresa de pequeno porte, 

assim qualificada, dar-se-á continuidade ao procedimento sem aplicação do disposto no artigo 45 da 
Lei Complementar nº.123/2006. 

 
7.17.1. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora apresentar alguma 

restrição em sua regularidade fiscal, ser-lhe-á aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização 
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da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
7.17.2. Será considerado como termo inicial para fins do subitem 7.17.1. o momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame. 
 
7.17.3. O prazo de que trata o subitem 7.17.1 é improrrogável, exceto em caso de comprovada força 

maior ou caso fortuito, hipótese em que poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração. 

 
7.17.4. A não-regularização prevista no subitem 7.17.1 implicará na decadência do direito à 

contratação, havendo para a licitante a aplicação das penalidades de que trata o art. 81 da Lei nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os l i c i t a n t e s  remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
7.17.5. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado vencedora da 

licitação, por ter sido desde logo a mais bem classificada, portanto sem o benefício do empate ficto do 
§ 2o do artigo 44 da Lei Complementar nº. 123/2006 e seja considerada inabilitada já no momento da 
abertura do envelope 2 ou ocorra à situação do subitem 7.17.4, poderão ser convocadas as licitantes 
remanescentes na ordem classificatória, para o prosseguimento do certame, sem a aplicação do 
benefício do empate ficto. 

 
7.18. Não havendo contratação nos termos dos subitens 7.16.1 a 7.16.4, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
7.19. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor preço com vistas à redução do 

valor final. 
 
7.20. Após a negociação se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.21. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 
 
7.22.  Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 
7.23. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

Pregoeira examinará a oferta subsequente, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

 
7.24. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes que participaram da disputa verbal, poderá 

ser aberta, na mesma ou em outra sessão, nova oportunidade para oferecimento de lances verbais pelas 
licitantes remanescentes, observado o procedimento descrito nos itens 7.12 e seguintes deste Edital. 

 
8. DO RECURSO  
 
8.1 - Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e 

motivadamente   a i n t e n ç ã o    de r e c o r r e r , sendo c o n c e d i d o    o p r a z o  d e  0 3  ( três) d i a s  
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p a r a  apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término 
do prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos 
autos. 

8.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto à licitante vencedora. 

8.3  -  O  acolhimento  do  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  
de aproveitamento. 

8.4 - O recurso contra a decisão do(à) Presidente da Comissão de Licitação não terá efeito 
suspensivo. 

8.5 - Os recursos deverão observar os mesmos requisitos previstos para a impugnação do 
Edital (item 18.7 e 18.8), no que se refere à forma, à assinatura e ao envio (protocolo) para o 
Setor de Licitações. 

8.6 - A decisão de impugnação e de recurso será dada aos interessados através de comunicação 
por escrito, via e-mail. 

 
9. DO PREÇO 
 
9.1.  O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 

encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e 
completa remuneração pelo fornecimento do material. 

 
9.2. O preço a ser pago ao contratado será o vigente na data da ordem de compra, assim 

considerada a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
9.3. Não haverá alteração do preço em período inferior a 12 (doze) meses contados da data da 

assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
9.3.1. Poderá ser concedido reequilíbrio econômico na forma de reajuste, mediante solicitação da 

detentora, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem significativa 
variação de preços do mercado. 

 
9.3.2.  O pedido da detentora deve ser formulado por escrito e protocolado com a identificação 

do procedimento licitatório a que se refere para que corra dentro do mesmo procedimento. A Prefeitura 
de RIO PARANAÍBA analisará o pedido e os documentos juntados. 

 
10. DO LOCAL, FISCALIZAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 
 
10.1. O objeto dessa licitação deverá ser em conformidade com o Anexo I desse Edital, correndo 

por conta da contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes da execução do objeto do presente Edital; 

 
10.2. O Gestor providenciará a “Nota de Empenho”, autorização de fornecimento que será levada 

a efeito por meio de documento hábil ou e-mail para fins de solicitações a serem efetivadas 
posteriormente. 

 
10.3. As solicitações serão feitas conforme a necessidade do Gestor, devendo ser encaminhado 

documento hábil ou e-mail que conterá os dados do pedido, tais como: quantidades, preços e o prazo 
máximo em que os itens deverão ser entregues. 
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10.4. Quando do recebimento da solicitação, o fornecedor deverá inserir, no recibo que 
necessariamente acompanhar a nota de empenho, a data e hora em que o recebeu, além da 
identificação de quem o recebeu. Uma cópia do recibo deverá ser devolvida ao Município. 

 
10.5. A fiscalização dos fornecimentos efetuados será de competência e responsabilidade desta 

Prefeitura, através de funcionário a ser designado para o ato. Que irá verificar se no seu desenvolvimento 
está sendo cumprido às especificações e demais requisitos, solucionar problemas executivos, assim 
como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução do objeto. 

 
10.6. Aceito o produto, a responsabilidade da contratada pela qualidade e correção, subsiste na 

forma da Lei. 
 
11. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
11.1. O preço dos produtos a serem ofertados é fixo e irreajustável. 
 
11.2. O pagamento será feito em sua totalidade até o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da certificação de que os produtos foram aceitos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
contendo a descrição dos produtos, o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de 
recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais (regularidade fiscal e previdenciária). 

 
11.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo 

estipulado no item 11.2, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
 
11.4. No ato do pagamento deverá ser comprovada a manutenção das condições iniciais de 

habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 
 
11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:  

 
EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Nº de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
 

 
  

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
12 ESTIMATIVA DE PREÇO, DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A 

DESPESA 
 
12.1. Conforme exigência legal, foi realizada pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos 

junto a empresas que atuam no ramo do objeto licitado para apuração do preço estimado para a despesa. 
Foi apurado o valor estimado global de R$ 37.306,00 (trinta e sete mil, trezentos e seis reais). 

 
12.2. As eventuais aquisições da presente licitação correrão por conta dos seguinte recurso 

orçamentário: 

I = (TX) = (6/100) / 365  I = 0,00016438 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 FICHA 302: 14.02.00.12.365.0007.2.0007 3 390 3000 
  

13. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1. O prazo de vigência da ata é de 12 (doze) meses e vigorará a partir de sua assinatura. 
 
14. DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1 A contratação dos bens poderá ser rescindida pela contratante, a qualquer tempo, nas 

hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
14.2. Da rescisão contratual decorrerá o direito de a contratante reter os créditos relativos ao 

contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular do avençado, 
além das demais sanções estabelecidas neste Edital, na ata e em lei, para a plena indenização do erário. 

 
14.3.  As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à contratante são as previstas na Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e na ata. 
 
15. A EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.1. São partes integrantes da ata de registro de preços, como se transcritos estivessem, a 

presente licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações 
apresentados pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação. 

 
15.2. Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da 

contratante, que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou 
para terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 

 
15.3. A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à 
contratante qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 

 
16. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
16.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, na forma e condições estabelecidas no artigo 

65 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
17.  DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
17.1.  Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

na forma estabelecida no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
17.2. São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, 

contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital  e à execução da Ata de Registro de Preços.  
 
18. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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18.1 - Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.  

 
18.2 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 03 (três dias) 

úteis. 
 
18.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, 

relativamente a eventuais falhas ou irregularidades que o viciariam, o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

 
18.3.1 – Neste caso caberá a Pregoeira decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, findando 

prazo no primeiro dia útil após a apresentação da impugnação. 
 
18.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 
 
18.5 - Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização da licitação, incorrerá nas penas do art. 93 

da Lei 8666/93, assegurado contraditório e a ampla defesa. 
 
18.6 - A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 
18.7 – A impugnação deverá ser escrita, endereçada a Pregoeira, assinada pela pessoa 

impugnante ou representante legal da empresa ou por procurador habilitado, fazendo juntar todos 
os documentos que julgar necessários para comprovar o alegado e mais a cópia de documento 
pessoal, contrato social ou equivalente e procuração, conforme o caso, devendo ser protocolado 
pessoalmente no Setor de Licitações da Prefeitura ou via postal. Nesse último caso, o impugnante 
deverá enviar por e-mail, até a data limite para impugnação, todos os documentos enviados no ato 
da postagem e mais o COMPROVANTE POSTAL DE CORRESPONDÊNCIA emitido pelos Correios. 

 
18.8 - Qualquer documento enviado somente via e-mail, ou seja, que não esteja no envelope 

postado, será desconsiderado e não será utilizado para fins de análise das alegações da 
impugnação. 

 
19. DAS SANÇÕES 
 
19.1. A O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

 
19.2. Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor total 

estimado dos objetos, por dia de atraso na entrega dos objetos, até o limite de 20 (vinte) dias, 
caracterizando a inexecução parcial; 

 
19.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto 

no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 
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19.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 
Rio Paranaíba enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

 
19.5. Advertência escrita. 
 
19.6. Caso não retire o contrato para assinatura no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 

da convocação, ou venha desistir da execução dos serviços licitados, além de outras cominações legais, 
a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do total dos mesmos, sem prejuízo de acarretar a 
decadência do direito à contratação e das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 

 
19.7. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou  contratada, 
graduando-as e  podendo  deixar  de aplicá-las, se admitidas às justificativas da licitante ou contratada, 
nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 
19.8. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 
 
19.9. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação  financeira que  lhe  for  imposta em  virtude  de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
20. DA RECUSA E/OU DA ANULAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
20.1. A Prefeitura Municipal de RIO PARANAÍBA poderá recusar e/ou anular a proposta que não 

discriminar expressamente as informações solicitadas através do presente edital.  
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1. 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. 

 
21.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes. 
 
21.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata. 
 
21.4. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem. 
 
21.5. O resultado do presente certame será divulgado no mural de avisos da sede da Prefeitura 

Municipal de Rio Paranaíba. 
 
21.6. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, da mesma forma, 

também serão publicados no mural de avisos da sede da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba. 
 
21.7. Cópias na íntegra deste Edital poderão ser extraídas junto ao Setor de Licitações e Contratos 

da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba/MG, pelo site http://www.rioparanaiba.mg.gov.br ou por e-mail 
pelo endereço eletrônico licitacaorioparanaiba@gmail.com. 
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21.8. Integram o presente Edital:  
 
Anexo I  – Termo de Referência; 
Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo III – Modelo referencial de instrumento de credenciamento;  
Anexo IV – Modelo de Proposta Financeira; 
Anexo V – Modelo de Declaração de cumprimento de requisitos de habilitação; 
Anexo VI – Modelo Referencial de Declaração de Enquadramento na situação de 

Microempresa/Empresa de Pequeno Porte e Inexistência de Fatos Supervenientes; 
Anexo VII – Declaração que não emprega menor; 
Anexo VIII – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 
 
22. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais.  
 
23. As demais declarações exigidas neste edital devem ser apresentadas pelas proponentes 

independentes da não apresentação de modelo nos anexos deste Edital. 
 
 
RIO PARANAÍBA/MG, 24 de junho de 2019. 
 
 
JÚNIA GONÇALVES OLIVEIRA 
PREGOEIRA MUNICIPAL 
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Anexo I- TERMO DE REFERÊNCIA 

1- OBJETO 
 

A presente licitação tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PEDAGÓGICO conforme descrito no PAR-Plano de Ações Articuladas de nº nº 
201406517. 
 
2- JUSTIFICATIVA 

Os produtos que estão descritos abaixo serão auxiliares no processo de educação dos alunos 
da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Setores da Secretaria Municipal 
de Educação), cumprindo dessa forma a Lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, no que se refere ao 
“Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica por meio de programas 
suplementares de material didático escolar”.  
3- QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES  

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD 

1 

BANDINHA RÍTMICA 

 Agogô duplo infantil:  

- Matéria-prima:  

   Do agogô: Metal; 

   Da baqueta: Madeira; 

- Dimensões:  

   Do agogô: 300 mm de comprimento na parte maior; 

   Da baqueta: 220 mm de comprimento; 

 Blak blak: 

- Matéria-prima: Metal cromado; 

- Dimensão: 150 mm de comprimento; 

 Campanela com guizos: 

- Matéria-prima:  

         Dos 06 guizos: Metálicos com acabamento cromado; 

   Do cabo: Plástico ABS; 

     - Dimensão da campanela: 150 mm;  

 Castanhola: 

- Matéria-prima:  

   Da castanhola: Plástico ABS;  

   Do cabo: Madeira lixada; 

- Dimensões: 

   Da castanhola: 80 mm de comprimento;  

                                60 mm de diâmetro; 

        Do cabo: 180 mm de comprimento; 

 Chocalho infantil: 

UN 4 
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- Matéria-prima:  

         Do chocalho: Alumínio cromado; 

   Do cabo: Madeira lixada e envernizada; 

     - Dimensão do chocalho: 220 mm;  

  Afoxé: 

 - Matéria-prima: Madeira, com contas coloridas; 

 - Dimensão: 170 mm de diâmetro; 

 Clave de rumba: 

- Matéria-prima: Madeira roliça marfim e lixada; 

- Dimensões: 190 mm de comprimento; 

                        20 mm de diâmetro; 

- Instrumentos deverão ser unidos por uma corda; 

 Conguê de coco: 

- Matéria-prima: Plástico ABS; 

- Dimensão: 100 mm de diâmetro; 

 Flauta doce: 

- Matéria-prima: Plástico ABS colorido; 

- Dimensão: 300 mm de comprimento; 

 Ganzá mirim simples: 

- Matéria-prima: Alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia; 

- Dimensões: 250 mm de comprimento; 

                      45 mm de diâmetro; 

 Dois pandeiros: 

- Matéria-prima:  

    Pandeiro: PVC colorido;  

         4 pares de platinelas: Metal cromado, com pele fixa de poliéster sintético e 

acabamento sem saliências; 

- Dimensão: 200 mm de diâmetro; 

 Platinela: 

- Matéria-prima:  

    02 pares de platinela: Metal cromado fixado com rebite;  

    Cabo: Madeira natural torneada e lixada;  

- Dimensão da platinela: 230 mm de diâmetro;  

 Prato: 

   - Matéria-prima: Metal cromado; 

   - Dimensão: 200 mm de diâmetro; 

 Reco-reco infantil: 

      - Matéria-prima:  

          Reco-reco e Baqueta: Madeira torneada e lixada;  

       - Dimensão do reco-reco: 200 mm de diâmetro;  

      - Corda para unir a baqueta ao reco-reco; 
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 Sininho infantil: 

- Matéria-prima:  

    Sininho: Metal cromado;  

    Cabo: Madeira lixada/envernizada; 

- Dimensão do sininho: 150 mm de diâmetro;  

 Surdo infantil: 

- Matéria-prima:  

    Surdo: Fuste em PVC, com pele em poliéster sintético;  

    Duas baquetas: Madeira torneada e lixada; 

    Talabarte regulável: Nylon; 

- Dimensões: 

    Surdo: 280 mm de altura; 

                    240 mm de diâmetro;  

          Duas baquetas: 200 mm de altura;  

          Talabarte: 2 mm de espessura; 

                               1200 mm de comprimento; 

- A tira que segura o surdo e oferece apoio ao instrumento deve possibilitar 

ajuste ao corpo da criança;  

 Surdo mor infantil: 

- Matéria-prima:  

    Surdo: Fuste em PVC, com pele em poliéster sintético;  

    Duas baquetas: Madeira torneada e lixada; 

    Talabarte regulável: Nylon; 

- Dimensões: 

    Surdo: 160 mm de altura;  

                    200 mm de diâmetro;  

          Duas baquetas: 200 mm de altura;  

          Talabarte: 2 mm de espessura; 

                              1200 mm de comprimento; 

- A tira que segura o surdo mor e oferece apoio ao instrumento deve possibilitar 

ajuste ao corpo da criança;  

 Triângulo infantil: 

- Matéria-prima:  

   Triângulo e baqueta: Metal cromado; 

- Dimensão do triângulo: 150 mm cada lado;  

 Triângulo infantil: 

- Matéria-prima:  

   Triângulo e baqueta: Metal cromado; 

- Dimensão do triângulo: 200 mm cada lado 

 

2 
CASINHA DE BONECA – MADEIRA 

 Matéria-prima da estrutura: Madeira Eucalyptus spp.; 
 

UN 
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 Assoalho em compensado naval de 18 mm, na cor azul (Pantone 279 C); 

 Paredes em compensado naval de 10 mm, na cor branca;  

 A madeira e o compensado naval deverão receber tratamento de 

imunizante contra insetos do tipo: CCB (boreto de cobre cromatado), 

CIFLUTRINA ou CIPERMETRINA, registrados no IBAMA; 

 O telhado com telha em fibra vegetal; 

 Painel fabricado em lambril de cedrinho, na cor azul (Pantone 2728 C);  

 A varanda da casa deverá ser de 60 cm de profundidade;  

 A varanda será equipada com gradil (cercado), na cor vermelha (Pantone 

485 C); 

 Na parte frontal, deverá ter uma porta e uma janela, na cor amarelo 

(Pantone 123 C); 

 Contorno da porta e janelas, na cor vermelha (Pantone 485 C);  

 Nas laterais deverá ter uma janela de cada lado; 

 A pintura deverá ser com tinta atóxica específica para o compensado 

naval; 

 A casa deverá ter suporte resistente, com sua base cerca de 7 cm do chão, 

de forma que não tenha contato direto com o chão; 

 Rampa para acesso a varanda; 

 A porta não pode ser trancada por dentro; 

 Puxadores na porta (nas duas faces) e nas janelas (na face interna); 

 Dimensões: 

 Frontal vertical: 2,00 m de altura;  

 Lateral vertical: 1,60 m de altura;  

 Frontal horizontal: 1,60 m de altura; 

 Lateral horizontal: 2,20 m de altura; 

 Janelas: 45 cm x 45 cm, com duas folhas; 

 Porta: 60 cm x 150 cm;  

 Gradil: 60 cm de altura; 

 Rampa: 60 cm de largura e inclinação igual ou inferior a 10º; 

3 

CAVALO DE BALANÇO – MADEIRA 

 Cavalo de balanço; 

 Matéria-prima: Madeira maciça Pinus spp.;  

 Dotado de crina e cauda de sisal antialérgico, fixadas na madeira;  

 Manoplas para segurar; 

 Dimensões: 

 Do cavalo: 80 cm de comprimento; 

                                22 cm de largura; 

                                60 cm de altura;  

UN 10 
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 Do assento: Mínimo de 30 cm e máximo de 35 cm de altura. 

Selo do INMETRO. 

4 

CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA – MDF 

 Matéria-prima: MDF, com parafusos em metal; 

 A base deve possuir 4 (quatro) rodízios em plástico injetado; 

 As laterais deverão conter aberturas para encaixe das mãos; 

 Pintura das laterais: 

 As laterais da largura devem ser pintadas com tinta atóxica, na 

cor amarela; 

 As laterais da profundidade devem ser pintadas com tinta 

atóxica, na cor vermelha; 

 Dimensões da caixa:  

 54 cm de altura; 

  63 cm de largura; 

 40,5 cm de profundidade;  

 9 mm de espessura. 

UN 2 

5 

CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO – MADEIRA 

 Matéria-prima: Madeira maciça Pinus spp.;  

 Com a hélice móvel (que dê para rodar); 

 Pintado em 4 (quatro) cores, com tinta atóxica sendo: 

 Asas na cor Azul; 

 Rodas na cor Vermelha; 

 Hélice na cor Amarela; 

 Parte traseira na cor Verde. 

 Dimensões:  

 29 cm de comprimento; 

 31 cm de largura; 

 12 cm de altura. 

 Selo do INMETRO. 

UN  2 

6 

CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS – METAL 

 Estrutura: Metal;  

 Cor da estrutura: branco, amarelo ou cinza;  

 Deverá acompanhar: 

            a) Colchão revestido de tecido com zíper;  

            b) Lençol, travesseiro e fronha em tecido estampado infantil; 

            c) Mosqueteiro em tule, cores neutras, fixado em estrutura de metal;  

 Dimensões do cesto:  

 55 cm de comprimento; 

  35 cm de largura. 

Selo do INMETRO 

UN 3 
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7 

CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES – TECIDOS 

 4 (quatro) tipos: galinha, tartaruga marinha, porca e vaca;  

 Matéria-prima: Tecido de algodão, antialérgico, tipo plush colorido, com 

enchimento de fibra sintética;  

  Olhos bordados; 

 Os filhotes deverão ser acondicionados no interior da barriga de cada 

animal e retirados através de zíper, sendo que a: 

 Galinha:  

- Dimensão mínima: 30 cm de comprimento; 

                   - Deverá ter, no mínimo, 2 (dois) filhotes acondicionados 

individualmente no interior dos  ovos com zíper; 

 Tartaruga marinha:  

- Dimensão mínima: 40 cm de comprimento; 

      - Deverá conter, no mínimo, 4 (quatro) filhotes acondicionados 

individualmente no interior dos ovos com zíper; 

 Porca: 

- Dimensão mínima: 30 cm de comprimento; 

         - Deverá conter, no mínimo, 3 (três) filhotes na barriga; 

 Vaca:  

- Dimensão mínima: 40 cm de comprimento; 

            - Deverá conter, no mínimo, 1 (um) filhote na barriga. 

Selo do INMETRO. 

UN 4 

8 

CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS – MDF 

 Contém: 48 (quarenta e oito) peças; 

  Pintados em 3 (três) cores diferentes: Amarelo, Vermelho e Azul; 

 Estojo colorido; 

 O quadrado maior deverá ser dividido igualmente em 4 (quatro) formas 

geométricas: triângulo, quadrado, círculo e retângulo; 

 Matéria-prima:  

 Peças e Estojo: MDF;  

 Dimensões: 

- Quadrado maior:  

 74 mm de comprimento; 

 74 mm de largura; 

  18 mm de espessura; 

- Estojo:  

 290 mm de comprimento; 

 230 mm de largura; 

  68 mm de espessura. 

Selo do INMETRO. 

 

UN 3 
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9 

CONJUNTO DE BOLAS – BORRACHA 

 Matéria-prima: Borracha; 

 Peso mínimo: 150 gramas; 

 Dimensão: 38 cm de circunferência. 

Selo do INMETRO. 

UN 2 

10 

CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO – BORRACHA 

 Bola contendo guizo; 

 Matéria-prima: Borracha; 

 Peso mínimo: 150 gramas; 

 Dimensão: 38 cm de circunferência. 

Selo do INMETRO. 

UN 2 

11 

CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE – VINIL 

 Bola de basquete, não-oficial; 

 Matéria-prima: PVC – (atóxico) / Plastificante (atóxico) / Carbonato de 

Cálcio (atóxico) /Processo de fabricação – rotomoldagem; 

 Cor: Laranja, com pintura típica de bola de basquete, simulando gomos 

(com pigmento preto atóxico); 

 Peso mínimo: 300 gramas; 

 Dimensões: 

 Diâmetro: 22,80 cm ( 9”); 

 Circunferência: 72 cm. 

Selo do INMETRO. 

UN 1 

12 

CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL – VINIL 

 Bola de futebol, não-oficial; 

 Matéria-prima: PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) / Carbonato de 

Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem; 

 Cores diversas, com pintura típica de bola de futebol simulando gomos 

com pigmento preto atóxico; 

 Peso mínimo: 315 gramas; 

 Dimensões: 

 Diâmetro: 21 cm (8”); 

 Circunferência: 64 cm. 

Selo do INMETRO. 

UN 1 

13 

CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY – VINIL 

 Bola de volley, não-oficial; 

 Matéria-prima: PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) / Carbonato de 

Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem; 

 Cores diversas, com pintura típica de bola de volley simulando gomos 

com pigmento preto atóxico; 

 Peso mínimo: 250 gramas; 

 Dimensões: 

UN 1 
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 Diâmetro: 21 cm (8”); 

 Circunferência: 64 cm. 

Selo do INMETRO 

14 

CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA – VINIL 

 Boneca bebê branca com membros articulados; 

 Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; 

 Corpo: Algodão e enchimento de manta acrílica;  

 Braços e Pernas de vinil, com “dobrinhas”; 

 Olhos que abrem e fecham; 

 Rosto com expressão alegre e contente; 

 Cabeça com “ranhuras” que imitam cabelos; 

 Deverá acompanhar: 

 Macacão em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da 

boneca; 

 Fita para cabeça; 

 Mamadeira e chupeta (que encaixe na boca do bebê) e penico, 

todos em plástico atóxico;  

 Dimensão: 45 cm. 

Selo do INMETRO. 

UN 1 

15 

CONJUNTO DE BONECA BEBÊ NEGRA – VINIL 

 Boneca bebê negra com membros articulados; 

 Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; 

 Corpo: Algodão e enchimento de manta acrílica;  

 Braços e Pernas de vinil, com “dobrinhas”; 

  Olhos que abrem e fecham; 

 Rosto com expressão alegre e contente; 

 Cabeça com “ranhuras” que imitam cabelos; 

 Deverá acompanhar: 

 Macacão em tecido antialérgico, com possibilidade de tirar da 

boneca; 

 Fita para cabeça; 

 Mamadeira e chupeta (que encaixe na boca do bebê) e penico, 

todos em plástico atóxico;  

 Dimensão: 45 cm. 

Selo do INMETRO 

UN 1 

16 

CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA – VINIL 

 Boneca menina branca com membros articulados; 

 Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; 

 Olhos que abrem e fecham; 

 Cabelo em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado 

de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície 

da cabeça;  

  Corpo apresentará genitália feminina; 

UN 1 
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  Rosto com expressão alegre e contente; 

 Deverá acompanhar vestido em tecido antialérgico, com possibilidade de 

tirar da boneca; 

 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar da boneca; 

 1 par de sapatos em vinil, com possibilidade de tirar da boneca;  

 Dimensão da boneca: 30 cm. 

Selo do INMETRO. 

17 

CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA – VINIL 

 Boneca menina negra com membros articulados; 

 Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; 

 Olhos que abrem e fecham; 

 Cabelo preto e encaracolado em nylon, lavável e que possa ser penteado. 

Deverá ser implantado de forma invisível e em quantidade suficiente para 

cobrir toda a superfície da cabeça;  

  Corpo apresentará genitália feminina; 

  Rosto com expressão alegre e contente; 

 Deverá acompanhar vestido em tecido antialérgico, com possibilidade de 

tirar da boneca; 

 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar da boneca; 

 1 par de sapatos em vinil, com possibilidade de tirar da boneca;  

 Dimensão da boneca: 30 cm. 

Selo do INMETRO. 

UN 1 
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CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO – VINIL 

 Boneco branco com membros articulados; 

 Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; 

 Olhos que abrem e fecham; 

 Cabelo em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado 

de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície 

da cabeça;  

  Corpo apresentará genitália masculina; 

  Rosto com expressão alegre e contente; 

 Deverá acompanhar macacão em tecido antialérgico, com possibilidade 

de tirar do boneco; 

 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar do boneco; 

 1 par de calçados (tênis ou sapato) em vinil, com possibilidade de tirar do 

boneco;  

 Dimensão do boneco: 30 cm. 

Selo do INMETRO. 

UN 1 
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CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO – VINIL 

 Boneco negro com membros articulados; 

 Matéria-prima: Vinil, atóxico e lavável; 

 Olhos que abrem e fecham; 

UN 1 
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 Cabelo em nylon, lavável e que possa ser penteado. Deverá ser implantado 

de forma invisível e em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície 

da cabeça;  

  Corpo apresentará genitália masculina; 

  Rosto com expressão alegre e contente; 

 Deverá acompanhar macacão em tecido antialérgico, com possibilidade 

de tirar do boneco; 

 1 par de meias em tecido, com possibilidade de tirar do boneco; 

 1 par de calçados (tênis ou sapato) em vinil, com possibilidade de tirar do 

boneco;  

 Dimensão do boneco: 30 cm. 

Selo do INMETRO. 

20 

CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO – PLÁSTICO 

 Caminhão coletor de lixo; 

 Matéria-prima: plástico; 

 Cores vivas: no mínimo, 3 cores; 

 Dotado de 6 rodas livres em tamanho compatível com o caminhão; 

 Volante; 

 Botões/alavanca para movimentação da caçamba; 

 Encaixe para cesto de lixo; 

 Caçamba móvel com trava; 

 Caçamba com tamanho compatível com o caminhão; 

 Dimensões:  

 50 cm de comprimento; 

 22 cm de largura; 

 22 cm de altura. 

Selo do INMETRO. 

UN 2 

21 

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO – PLÁSTICO 

 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;  

 Dimensões:  

 50 cm de comprimento; 

 22 cm de largura; 

UN 2 
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 22 cm de altura. 

Selo do INMETRO 

22 

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA – 

 Caminhão caçamba; 

 Matéria-prima: plástico; 

 Dotado de 6 (seis) rodas livres em tamanho compatível com o caminhão; 

 Volante; 

 Cores vivas: no mínimo, 3 (três) cores; 

 Caçamba para acondicionar objetos: 

 articulada; 

 movimentada por manivela; 

 com abertura traseira. 

 1 (uma) pá e 1 (um) rastelo de plástico; 

 Dimensões: 

 50 cm de comprimento; 

 22 cm de largura; 

 22 cm de altura. 

Selo do INMETRO 

UN 2 

23 

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA – PLÁSTICO 

 Caminhão cegonha 

 Matéria-prima: Plástico; 

 Cores vivas: no mínimo, 3 cores; 

 Dotado de carroceria para acondicionar de 3 a 4 carros; 

 Volante;  

 Deverá conter 6 (seis) rodas livres em tamanho compatível com o 

caminhão; 

 Os carros deverão vir inclusos e em cores diferentes, com rodas livres; 

 Dimensões: 

 92 cm de comprimento;  

 17 cm de largura; 

 30 cm de altura. 

Selo do INMETRO. 

UN 2 

24 

CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA – METAL 

 Matéria-prima da estrutura do carrinho: metal; 

 Cores: branco, cinza ou azul marinho; 

 Deverá conter que os seguintes quesitos: 

 Encosto reclinável; 

 Rodas duplas frontais direcionáveis;  

 Cinto de segurança; 

 Capota revestida de tecido, com movimento retrátil; 

 Depois de fechado, o carrinho deverá permanecer em pé;  

 Dimensões: 

UN 3 
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- Do assento:  

 60 cm de comprimento; 

            - Do carrinho fechado:  

 55 cm de altura; 

 33 cm de largura; 

Selo do INMETRO. 

25 

CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS – MADEIRA 

 25 blocos: 

 Matéria-prima: Madeira maciça;  

 Coloridos: pintados em 5 cores vivas; 

 Formas diferentes; 

- Todas as peças deverão ser encaixadas nos palitos da base para formar 

um retângulo. Os blocos deverão cobrir totalmente o palito; 

 1 base: 

 Matéria-prima: Madeira maciça;  

 Dimensões:  

- 32 cm de comprimento; 

- 6,5 cm de largura;  

- 2,1 cm de espessura; 

 10 palitos para encaixar na base:  

- Matéria-prima: Madeira maciça.  

Selo do INMETRO. 

UN 4 

26 

CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEÇA MAMÃE E FILHOTES – 

PAPELÃO 

 Contém: 3 (três) placas; 

 Em cada uma das imagens deve existir uma família de animal, com 2 

(dois) ou 3 (três) filhotes que são recortados em peças grandes, com facas 

exclusivas, que podem ser encaixadas na cena; 

 Matéria-prima:  

 Placas: 

- Papelão cinza laminado, com espessura mínima de 1,8 mm; 

                         - Papel couchê 115 gr, impresso 4 (quatro) cores, com verniz 

atóxico; 

                         - Forro em papel alta alvura 90 gr, impresso em 1 (uma) cor, com 3 

(três) versos diferenciados (um para cada imagem); 

 Caixa: 

- Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1 mm; 

                        - Papel couchê 105 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico;  

 Dimensões: 

             - Imagens:  

 20 cm de comprimento; 

 20 cm de largura; 

UN 10 
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             - Tampa e fundo da caixa:  

 21 cm de comprimento;  

 21 cm de largura;  

 3 cm de altura. 

Selo do INMETRO. 

27 

CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 Matéria-prima: feltro e costurados nas laterais;  

 Corpos em diferentes cores e detalhes característicos de cada animal; 

  Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 

fantoche; 

 Orelhas, crista e laterais firmemente costuradas; 

 Dimensão: 25 cm de altura. 

Selo do INMETRO 

UN 1 

28 

CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE 

 Personagens: Sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa, mula-sem-cabeça e 

lobisomem; 

 Matéria-prima: 

 Corpo: Tecido 100% acrílico e antialérgico;  

 Cabelos: Lã 100% acrílica e antialérgica e cabelos costurados 

na cabeça; 

 Roupas: Tecido 100% algodão, antialérgico, costurado ao 

corpo, com estampas diferentes para cada personagem; 

 Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 

fantoche;  

 Boca articulada, com a parte interna na cor vermelha; 

 Cada um dos fantoches deve ter cores e acessórios representativos de cada 

personagem; 

  Dimensão: 30 cm de altura. 

Selo do INMETRO 

UN 1 

29 

CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE – 

PLÁSTICO 

 Contém: 50 (cinquenta) peças; 

 Matéria-prima: Polietileno;  

 Em cores vivas; 

 Formato das peças: estrelas com seis pontas em forma de bolas que se 

encaixam umas nas outras;  

Dimensão: 11 cm de uma extremidade a outra 

UN 2 

30 

CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA  - PLÁSTICO 

 Matéria-prima: Plástico atóxico; 

 Deverá conter: 

 Flash e sons reais de tirar foto; 

  Botões que simulem tirar foto; 

UN 2 
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  Lente giratória; 

 Sem imagens (desenhos ou fotos) de qualquer espécie, nem qualquer outro 

detalhe do objeto; 

 Dimensões da máquina: 

 22 cm de altura; 

 19 cm de largura; 

 10 cm de profundidade. 

Selo do INMETRO. 

31 

CONJUNTO DE QUEBRA - CABEÇA PROGRESSIVO – PAPELÃO 

 Contém: 3 (três) quebra-cabeças, com imagens diferentes de fazenda; 

 Quantidades progressivas de peças: 4 (quatro), 6 (seis) e 9 (nove) peças; 

 Matéria-prima  

- Placas:  

 Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm;  

 Papel couchê 115 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico;  

 Forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 (uma) cor, com 3 (três) 

versos diferenciados (um para cada imagem); 

- Caixa:  

 Papelão cinza laminado com espessura mínima de 1 mm; 

 Papel couchê 105 gr impresso 4 (quatro) cores com verniz atóxico;  

 Dimensões: 

- Imagens:  

 20 cm de comprimento; 

 20 cm de largura; 

           - Tampa e fundo da caixa:  

 21 cm de comprimento;  

 21 cm de largura e  

 3 cm de altura. 

Selo do INMETRO. 

UN 10 

32 

CONJUNTO DE TELEFONE – PLÁSTICO 

 Matéria-prima: Plástico atóxico; 

 Colorido; 

 Deverá conter: 

 Teclas móveis com luz piscante; 

  Sons e frases pequenas compreensíveis em português; 

  Melodias adequadas à faixa etária; 

 Botão para emitir som de toque;  

 Dimensões do telefone: 

 22 cm de altura; 

 14 cm de largura; 

UN 2 
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 06 cm de profundidade.  

Selo do INMETRO. 

33 

CONJUNTO DOMINÓ COM TEXTURA – MDF 

 Dominó com textura; 

 Contém: 28 (vinte e oito) peças retangulares; 

 Matéria-prima: MDF; 

 Cada peça é divida ao meio por rasgo de 1 mm de profundidade na peça. 

Em cada lado do retângulo deverá haver um círculo de 30 mm de diâmetro 

e 5 mm de profundidade, no qual deverá ser embutido o material com as 

texturas; 

 Tipos de texturas: 

1. Borracha EVA liso cor verde 5 mm; 

2. Borracha EVA texturada cor azul 5 mm; 

3. Lixa para madeira granulatura 80 cor vermelha; 

4. Carpete liso de lã cor cinza espessura 5 mm; 

5. Vinil liso cor laranja espessura 0,5 mm; 

6. Sem textura só risco no centro; 

7. Furo de diâmetro de 10 mm centralizado. 

 O dominó deverá vir montado de fábrica, pois as partes texturizadas 

devem estar encaixadas e coladas na madeira; 

 Dimensões das peças:  

 7 cm de comprimento; 

 3,5 cm de largura;  

 6 mm de espessura. 

Selo do INMETRO. 

UN 3 

34 

CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA 

 Personagens: Mamãe, Papai, Menina, Menino, Vovó e Vovô.  

 Matéria-prima: 

 Corpo: Tecido 100% acrílico e antialérgico;  

 Cabelos: Lã 100% acrílica e antialérgica e cabelos costurados 

na cabeça; 

 Roupas: Tecido 100% algodão, antialérgico, costurado ao 

corpo, com estampas diferentes para cada personagem; 

 Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 

fantoche;  

 Boca articulada, com a parte interna na cor vermelha; 

 Corpo: Na cor creme/pérola/bege claro, com vestimentas e acessórios 

característicos de cada personagem (membro da família); 

 Dimensão: 30 cm de altura. 

Selo do INMETRO. 

UN 1 

35 
CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA 

 Personagens: Mamãe, Papai, Menina, Menino, Vovó e Vovô;  UN 1 
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 Matéria-prima: 

 Corpo: Tecido 100% acrílico e antialérgico;  

 Cabelos: Lã 100% acrílica e antialérgica e cabelos costurados 

na cabeça; 

 Roupas: Tecido 100% algodão, antialérgico, costurado ao 

corpo, com estampas diferentes para cada personagem; 

 Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 

fantoche;  

 Boca articulada, com a parte interna na cor vermelha; 

 Corpo: Na cor marrom, com vestimentas e acessórios característicos de 

cada personagem (membro da família); 

 Dimensão: 30 cm de altura. 

Selo do INMETRO 

36 

CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA – MDF 

 24 (vinte e quatro) peças quadradas, formando 12 (doze) pares; 

 Matéria-prima das peças: MDF; 

 A peça possui pequeno círculo diâmetro de 30 mm, com 5 mm de 

profundidade, no qual é embutido o material com as texturas;  

 Tipos de textura: 

1. EVA liso cor verde; 

2. EVA rugoso cor laranja; 

3. Lixa vermelha granulatura 80; 

4. Lixa branca granulatura 220; 

5. Tela plástica azul; 

6. Carpete baixo de lã cor cinza; 

7. Vinil liso cor vermelha; 

8. Tecido de corino sintético cor preta; 

9. Tela poliéster furadinha “tela México” acabamento resinado cor 

pink; 

10. Cortiça; 

11. Placa metálica (ferro) de 2 mm embutida na madeira e pintada na 

cor verde limão; 

12. Carpete alto de lã cor marrom. 

 O jogo de memória deverá vir montado de fábrica, pois as partes 

texturizadas devem estar encaixadas e coladas na madeira; 

 Dimensões da peça:  

 7 cm de comprimento; 

 12 mm de espessura. 

Selo do INMETRO 

UN 3 

37 CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES – MDF UN 2 
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 Contém: 8 (oito) conjuntos, com 3 (três) peças cada, totalizando 24 (vinte 

e quatro) peças (conforme arte disponibilizada pelo FNDE); 

 Matéria-prima: MDF; 

 As peças deverão ser impressas frente e verso em 4 (quatro) cores, 

conforme arte publicada; 

 Dimensões: 

 Conjunto-3(três) peças:  

- 120 mm de comprimento; 

            - 60 mm de largura; 

             - 3 mm de espessura; 

 Sendo que cada peça, separadamente, deverá ter:  

- 40 mm de comprimento; 

            - 60 mm de largura; 

             - 3 mm de espessura;  

 Caixa de madeira tipo estojo:  

- 210 mm de comprimento; 

            - 153 mm de largura; 

            - 45 mm de espessura. 

Selo do INMETRO 

38 

CONJUNTO PASSA PEÇA – MDF 

 Quantidade mínima de peças: 4; 

 Bases das peças: triângulo, quadrado, círculo e retângulo; 

 Colorido: 4 (quatro) cores - azul, amarelo, verde e vermelho;  

 Matéria-prima:  

 Caixa: madeira; 

 Tampa: MDF; 

 Tampa deslizante na parte superior na caixa, com recorte das formas para 

passar o bloco;  

 Dimensões da caixa:  

 180 mm de comprimento; 

  90 mm de largura; 

 60 mm de altura. 

Selo do INMETRO. 

UN 3 

39 

FOGÂO – MDF 

 Matéria-prima: 

 MDF de 15 mm laminado, na cor branca, acabamento do MDF 

deverá ser com fita de bordo na cor azul. 

 Deverá conter: 

 4 (quatro) queimadores em EVA, totalmente colados ao tampo; 

 5 (cinco) botões reguladores de gás de madeira; 

UN 5 
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 Tampa do forno, com visor em plástico transparente e puxador de plástico 

resistente; 

 Pés na base em forma de meia-lua; 

 Funcionamento:  

 Os botões reguladores de gás devem possuir mecanismo para 

ser girados e marcações pintadas em volta dos botões simulando 

um botão de fogão real; 

 A tampa do forno deve possuir mecanismo para abrir e fechar, 

com dobradiças reforçadas, sistema de segurança e fecho com 

trava; 

 Dimensões:  

 53 cm de altura; 

 37 cm de largura; 

 30 cm de profundidade. 

Selo do INMETRO. 

40 

GELADEIRA – MDF 

 Geladeira duplex (freezer e geladeira); 

 Matéria-prima: 

 MDF de 15 mm laminado, na cor branca, acabamento do 

MDF com fita de bordo na cor azul.  

 Mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de segurança;  

 Na parte interna deverá haver duas prateleiras e uma gaveta, ambas em 

MDF, para verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia; 

  Deverá conter pés na base em forma de meia-lua. 

  Dimensões: 

 100 cm de altura; 

 40 cm de largura; 

 40 cm de profundidade. 

Selo do INMETRO 

UN 5 

41 

PIA DE COZINHA MDF 

 Pia de cozinha: móvel conjugado, com bancada, cuba, armários.  

 Matéria-prima: 

 Pia: MDF de 15 mm laminado, na cor branca, acabamento do 

MDF deverá ser com fita de bordo na cor azul; 

 Cuba, recipientes de água e material hidráulico: plástico 

resistente e deverão estar incluídos no móvel; 

 Deverá conter: 

 Bancada/gabinete: 

 duas portas de abrir e fechar ; 

UN 5 

mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065 - Novo Rio 

Rio Paranaíba - MG – 38.810-000 
CNPJ: 18.602.045/0001-00 

E-mail: licitacaorioparanaiba@gmail.com 

 
 pia embutida;  

 reservatório de água. 

 Armário superior: 

 duas portas abrir e fechar; 

 reservatório de água.  

 Pés na base em forma de meia-lua; 

 Funcionamento:  

 Na parte superior deverá conter o reservatório de água com 

capacidade de 1 litro que deverá ser conectado ao encanamento 

embutido no sistema que interliga o reservatório com a torneira; 

deverá possuir abertura para possibilitar a reposição de água; 

 Na parte inferior deverá conter o reservatório de água com 

capacidade de 1 litro que deverá ser conectado ao encanamento 

embutido no sistema que interliga o reservatório com a cuba; o 

recipiente deverá ser removível. 

 Acessórios:  

 Torneira; 

 Puxadores em plástico resistente. 

 Dimensões:  

 98 cm de altura; 

 55 cm de largura; 

 31 cm de profundidade; 

 Selo do INMETRO. 

42 

TEATRO DE FANTOCHE – MADEIRA 

 Matéria-prima: 

- Estrutura do teatro: Madeira maciça lixada;  

            - Parede frontal e laterais: MDF, na cor branca, com 3 mm de espessura, 

ilustradas com serigrafia ou adesivos próprios para MDF; 

            - Cortina: Tecido 100% algodão estampado, antialérgico na área da janela; 

 A cortina deverá cobrir a janela; 

 Cortina em duas partes: deverá ser fixada na estrutura de madeira de modo 

a permitir abertura e fechamento; 

 Dimensões: 

- Painel frontal:  

 79 cm de largura; 

 75 cm de altura; 

           - Janela:  

 68 cm de largura;  

 33 cm de altura; 

UN 1  
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- As laterais, fixadas com dobradiças metálicas:  

 29 cm de largura; 

  59 cm de altura;  

 Selo do INMETRO. 

43 

TEATRO DE FANTOCHE – TECIDO 

 Matéria-prima: Tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita); 

 A lona deverá possuir detalhes característicos de uma paisagem natural;  

 Cortina: Tecido 100% algodão estampado, antialérgico na área da janela; 

 Cortina deverá cobrir a janela; 

 Possuir alças para serem fixadas em gancho/suporte; 

 Possuir estrutura em madeira reforçada, na parte superior e inferior; 

 Dimensões: 

 Teatro: 190 cm x 85 cm; 

 Janela: 60 cm x 55 cm. 

 Selo do INMETRO. 

UN 1 

 
 

4- DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
 
4.1. Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada 
PREGÃO PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de direito público e a legislação em vigor. 

 
5- DO CRITERIO DE JULGAMENTO 
 
5.1. Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR POR ITEM  

6- DO PRAZO DE ENTREGA  

6.1. A entrega dos materiais deverá ser providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a partir da emissão 
da Ordem de Compra.  A contratada será responsável pela entrega do produto, por sua conta e risco, 
em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba-MG, em uma única remessa, 
mediante a emissão de ordem de compra.  
6.2 A verificação da conformidade ou não do material fornecido, com as especificações constantes do 
presente edital, será feita pelos encarregados designados pela Secretaria Municipal de Educação no 
ato da entrega, oportunidade em que os produtos serão aceitos, atestando a respectiva Nota Fiscal, ou 
o rejeitados, na hipótese de desconformidade que não atenda às necessidades deste Órgão. 
6.3 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do 
objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 
 
7- DO PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias contados a partir da data da entrega efetiva dos 
produtos, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e com o 
aceite dos Setores Competentes deste Município, através de seus titulares. 
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8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
8.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados;  
8.2. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais.  
8.3. Verificar se os produtos entregues correspondem aos apresentados na proposta da 
CONTRATADA. 
 
9- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. Atender as requisições do Município fornecendo o material descrito, nos preços constantes de sua 
proposta e em conformidade com as especificações estipuladas; 
9.2. Substituir às suas expensas, os produtos que se encontrarem defeituosos, dentro das condições 
de garantia estipuladas pelo fabricante;  
9.3. Entregar os materiais em local designado pelo Município, sem que com isso haja qualquer custo 
adicional. 
9.4. Credenciar um representante junto ao Município para prestar esclarecimentos que forem 
solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;  
9.5. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Edital;  
9.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, uma vez que os empregados não manterão nenhum vínculo com o 
Município;  
9.7. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao Município ou a terceiros, por culpa ou dolo, não 
servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver acompanhamento e 
fiscalização por parte do Município;  
9.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente;  
9.9. Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato. 
 
10- DAS SANÇÕES 
 
10.1. A (s) empresa (s) vencedora(s) da licitação ficará(rão) sujeita(s) as penalidades previstas no 
edital, bem assim as penalidades previstas na Ata de Registro de Preços, em casos de inexecução 
parcial ou total das condições pactuadas na ARP, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular 
processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar 
(em). 
 
 
 

JULIO FERNANDES 
Secretário Municipal de Educação  
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ANEXO II - M I N U T A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0XX/2019 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019  
 

Aos XX (XX) dias do mês de XX de 2019, A Pregoeira, nos termos da Lei 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 
e das  demais  normas  legais  aplicáveis,  em  face  da  classificação  das propostas apresentadas 
no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 026/2019, Ata de julgamento de Preços, 
homologada pelo ordenador de despesas desta Prefeitura, RESOLVE registrar os preços PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO conforme descrito no PAR-Plano de Ações 
Articuladas de nº 201406517, conforme descrito no Anexo I do Edital, objeto do pregão acima citado, 
que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas 
propostas  foram  classificadas  em  1º  lugar  no  certame  acima numerado. 

 
1) Do objeto 
 

1.1) Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas, visando o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO conforme descrito no PAR-Plano de 
Ações Articuladas de nº 201406517, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital 
referente ao Pregão Presencial nº 026/2019 e seus Anexos, os quais passam a fazer parte do presente 
processo licitatório. 

 
2) Da validade da Ata 
 
2.1) A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contada a partir da 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
2.2.) Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura Municipal de Rio 

Paranaíba não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
3) Da utilização da Ata de Registro de Preços 
 
3.1) O preço ofertado  pela  empresa  signatária da  presente Ata  de Registro de Preços é o 

especificado no mapa de preços, anexo à ata da sessão do pregão, e conforme registrado abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
PREÇO 
UNITÁRIO 

MARCA 

1 ------ ----- --- ----- ----- 

 
3.2.) Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às 

cláusulas e condições constantes do Edital referente à mesma. 
 
3.3) Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta  apresentada 

pela(s)  empresa(s) detentora(s) da presente Ata,  a(s) qual(is) também a integram. 
 
4) Da Classificação das Propostas 
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4.1) A relação do(s) item(s) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do melhor lance, a(s) 
qual(is) terá(ão) preferência de contratação, é a especificada na ata da sessão do pregão e no mapa 
de preços anexo a ela. 

 
5) Do local e prazo de entrega 
 
5.1) A entrega dos materiais deverá ser providenciada no prazo de até 15 (quinze) dias a partir da 

emissão da Ordem de Compra, devendo ser entregues, as expensas do fornecedor, no local indicado 
pela Contratante. 

 
6) Do pagamento 
 
6.1) O pagamento será feito em sua totalidade até o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

certificação de que os produtos foram aceitos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
contendo a descrição dos produtos, o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de 
recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais (regularidade fiscal e 
previdenciária). 

 
6.2) As demais especificações sobre a forma de pagamento estão previstas no item 11 do Edital. 
 
7) Da entrega 
 
7.1) O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
8) Das penalidades 
 
8.1) As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais 

assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, quais sejam: 

 
I – Advertência. 
 
II – Multa: 
 
a)  0,33% por dia de atraso, na entrega do produto, calculado sobre o valor correspondente a parte 

inadimplente, até o limite de 9,9%; 
 
b)  10% em caso da não entrega dos produtos ou rescisão contratual, por culpa da contratada, 

calculado sobre a parte inadimplente; 
 
c)  até  20%  calculado  sobre  o  valor  do  contrato,  pelo  descumprimento de qualquer cláusula 

do contrato, exceto prazo de entrega. 
 
d) 20% calculado sobre o valor anual  estimado da contratação, pela recusa injustificada por parte 

da licitante vencedora, de assinatura do contrato. 
 
III – Suspensão: 
 
a) por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de recurso contra a pena de advertência emitida 

pela Administração e a contratada permanecer inadimplente; 
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b) por até 90 (noventa) dias, quando a licitante interessada solicitar cancelamento da proposta 

após a abertura e antes do resultado do julgamento; 
 
c)  por até 12 (doze) meses, quando a licitante adjudicada se recusar a assinar o contrato; quando 

a contratada motivar a rescisão total ou parcial do contrato; ou quando a licitante praticar atos que 
claramente visem a frustração dos objetivos da licitação; 

 
d) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante apresentar documentos fraudulentos nas 

licitações; 
 
e) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não 

efetuar o pagamento. 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de 

faltas graves apuradas através de processo administrativo. 
 
8.2) Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 
contratada, graduando-as e  podendo  deixar  de aplicá-las, se admitidas às justificativas da licitante 
ou contratada, nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993. 

 
8.3) As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 
 
8.4) Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação  qualquer  

obrigação  financeira que  lhe  for  imposta em  virtude  de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
8.5) A Contratada ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades: 
 
I  -  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  a  CONTRATANTE  poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, sanções previstas no Art. 87 da Lei 8666/93, sendo que a 
multa será de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato; 

 
II - Multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor total do Contrato, aplicável por dia de atraso, 

no caso de descumprimento do prazo de entrega previsto neste Edital; 
 
8.6) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pelos motivos legais. 
 
9) Do reajustamento de preços 
 
9.1.  O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e  indiretos da proponente, inclusive 

encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e 
completa remuneração pelo fornecimento do material. 

 
9.2. O preço a ser pago ao contratado será o vigente na data da ordem de compra, assim 

considerada a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
9.3. Não haverá alteração do preço em período inferior a 12 (doze) meses contados da data da 

assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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9.3.1. Poderá ser concedido reequilíbrio econômico na forma de reajuste, mediante solicitação da 
detentora, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem significativa 
variação de preços do mercado. 

 
9.3.2.  O pedido da  detentora  deve  ser  formulado  por  escrito  e protocolado com a identificação 

do  procedimento licitatório a que se refere para que corra dentro do mesmo procedimento. A 
Prefeitura de Rio Paranaíba analisará o pedido e os documentos juntados. 

 
10) Das condições de recebimento 
 
10.1) Os materiais objeto desta Ata de Registro de Preços serão recebidos pelo requisitante 

consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93, do disposto no Edital e demais normas 
pertinentes. 

 
11) Do cancelamento da Ata de Registro de Preços 
 
11.1) Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:  
I - Pela Administração, quando: 
 
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

 
b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua 

justificativa; 
 
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
 
d) em  qualquer  das  hipóteses de  inexecução  total  ou  parcial  de  contrato decorrente de 

registro de preços; 
 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

 
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos 
que deram origem ao registro de preços. 

 
h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após a 
publicação. 

 
II -  Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 

impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços: 
 
a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 

com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 
previstas no Edital e nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

 
12) Da   autorização   para   aquisição   e   emissão   das   ordens   de fornecimento 
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12.1) As aquisições dos objetos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso 
a caso, pelo representante da Prefeitura. 

 
12.2) A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou 

parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante. 
 
12.3) Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, esta Prefeitura poderá ou não 

contratar o objeto deste Pregão; 
 
12.4) À Contratante é assegurado o direito de solicitar a compra que lhe convir, desde que previsto 

no edital de licitação, não sendo obrigada a contratar todos os produtos previstos, durante o prazo de 
vigência desta ata. 

 
12.5) As obrigações decorrentes desta licitação serão formalizadas através de Nota de 

Empenho, observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente e na 
proposta vencedora, sendo a formalização contratual a Ata de Registro de Preços e demais 
documentos desta licitação e de execução contratual e orçamentária e financeira como notas de 
empenho. 

 
12.6) As notas de empenho serão entregues ao(s) adjudicatário(s) depois da homologação pela 

autoridade competente e, somente dentro do prazo de validade da proposta, sendo emitida uma nota 
de empenho para cada ordem de compra. 

 
13)  Da Gestão e Fiscalização 
 
A gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por funcionário destacado 

para este fim, ou quem venha a substituí-lo no referido cargo, que terá plenos poderes para: 
 
a) recusar materiais em desacordo com o objeto do edital; 
 
b) requerer ao departamento jurídico as medidas que couberem para os casos amparados 

pelas cláusulas deste instrumento; e 
 
c)  estar  responsável  pelo  pedido  de  rescisão  ou  renovação  deste  Contrato, conforme 

conveniência da Administração. 
 
14) Das disposições finais e do foro 
 
14.1) Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 026/2019, seus anexos e a proposta da 

vencedora do certame. 
 
14.2) As despesas dos materiais tratados nesta ata correrão por conta da seguintes dotação 

orçamentária: 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 FICHA 302: 14.02.00.12.365.0007.2.0007 3 390 3000 
  

14.3) Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e demais normas 
aplicáveis. 
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14.4) Fica eleito  o  Foro da Cidade de Rio Paranaíba/MG para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente ata. 

 
  

 
Rio Paranaíba/MG, ....... de..............de 2019. 
 
Contratante 
 
Contratado 
 
Testemunhas  

mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065 - Novo Rio 

Rio Paranaíba - MG – 38.810-000 
CNPJ: 18.602.045/0001-00 

E-mail: licitacaorioparanaiba@gmail.com 

 

ANEXO III - MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 
(papel timbrado da licitante) 

 
 
 

À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº 036/2019 
 
Pregão Presencial nº 026/2019. 
 
 
 

A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________, credencia (nome da pessoa), portador do CPF n° 
______________________ e RG _______________________, outorgando-lhe plenos poderes para 
representá-la na Sessão Pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019, em especial para formular 
lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir. 

 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(uso obrigatório por todas os licitantes) 

 
 
 

À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 036/2019 
 
Pregão Presencial nº 026/2019. 
 

 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 

_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________ propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, em estrito 
cumprimento ao previsto no Edital da licitação em epígrafe, o fornecimento licitado pelo valor mínimo 
de : 

 
 

ITEM Descrição   Unidade  Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total  

Marca 

       

 
 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da 

sessão pública de pregão. 
 
Estão inclusos no preço da proposta todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

Declaramos que a pessoa física ou jurídica ora licitante terá a disponibilidade, caso venha a 
vencer o certame, de fornecer o material licitado no prazo previsto neste termo; sob as penas do art. 
299 do Código Penal, 

 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 

À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº 036/2019 
 
Pregão Presencial nº 026/2019. 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________declara, sob as penas da lei, que atende todas as condições de 
habilitação exigidas no processo licitatório em epígrafe, estando, portanto, apta a participar de todas 
as fases do certame e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº 036/2019 
 
Pregão Presencial nº 026/2019 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________, declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como ______________________________, nos termos do art. 3° da Lei Complementar 
n° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° do mencionado artigo, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido, de acordo com o disposto nos arts. 42 a 49 da citada 
Lei e Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 que altera a Lei Complementar 123/06. 
 
(___) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06 e nº 147/14, para regularização, estando 
ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 
81 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
 
(Local, Data) 
Nome por extenso/Assinatura 
Identidade/CPF 
 
(*Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
APRESENTAR     FORA    DOS    ENVELOPES,    JUNTO    COM    OS    DOCUMENTOS 
CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DO ART. 27, INCISO V, DA LEI 8666/93 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº 036/2019 
 
Pregão Presencial nº 026/2019. 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art 27, da Lei nº 
8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, 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. 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
 
 
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065 - Novo Rio 

Rio Paranaíba - MG – 38.810-000 
CNPJ: 18.602.045/0001-00 

E-mail: licitacaorioparanaiba@gmail.com 

 

 
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(papel timbrado da licitante) 
 
 

À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº 036/2019 
 
Pregão Presencial nº 026/2019. 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________declara, sob as penas da Lei, que:  
 
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  
 
b) Não está impedida de contratar com a Administração Pública;  
 
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo 
igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;  
 
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores e Lei 10.520/2002.  
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 

 

mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com

