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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2016. 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA  

MODO EXCLUSIVO - ME/EPP – ITENS 01 A 54 

NÃO DIFERENCIADA – ITENS 55 A 58 

L/C 147/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 23/2016 

DATA DA REALIZAÇÃO: 01 DE ABRIL DE 2016 

HORÁRIO: a partir das 9 horas. 

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO. 

 

O Município de Álvares Machado, com sede à Praça da Bandeira s/nº Centro – Álvares 

Machado/SP, através do Senhor HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, Prefeito Municipal, 

torna público que se encontra aberta, nesta unidade, licitação diferenciada Modo Exclusivo para 

participação de Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte nos itens 01 a 55; e Não 

Diferenciada nos itens 56 a 58, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nº. 23/2016, 

do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de mobiliários escolares, playground, 

eletrodomésticos e brinquedos pedagógicos para mobiliar e equipar a creche do Parque dos 

Pinheiros; será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 123/2006, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 

de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie. 

 

Os envelopes contendo a proposta, os documentos de habilitação e as amostras solicitadas no 

item 1.3 do presente edital serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública 

de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados. 

 

A sessão de Credenciamento do pregão será realizada no Setor de Licitação da Prefeitura do 

Município de Álvares Machado/SP, sita à Praça da Bandeira s/n.º. – Centro – Álvares 

Machado/SP, iniciando-se no dia 01 DE ABRIL DE 2016 A PARTIR DAS 9 HORAS, 

quando será determinada uma nova data para a realização da etapa de Lances do Pregão, 

que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 

processo em epígrafe.  

 

1- DO OBJETO: 

1.1 - A presente licitação tem por objeto: Aquisição de mobiliários escolares, eletrodomésticos, 

playground e brinquedos pedagógicos para mobiliar e equipar a creche do Parque dos 

Pinheiros, conforme as seguintes especificações e quantidades: 

Item Descrição do produto Unidade Quantidade 

 DIFERENCIADA MODO EXCLUSIVO ME/EPP:   

1 

ARMÁRIO DE AÇO 1,98 X 0,90 MT. Armário em aço, 

com duas portas de abrir, com chaves, 04 prateleiras e 

puxadores na cor cinza. Confeccionado na chapa 26, 

medindo 1,98 altura x 0,90 largura x 0,40 profundidade, na 

cor cinza. 

Unidade 7 

2 ROUPEIRO 16 PORTAS Roupeiro em aço, Unidade 1 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 
 

 

confeccionado na chapa 26, na cor cinza, com pitão em 

todas as portas, medindo 1,97mt de altura x 1,23mt de 

largura x 0,42cm de profundidade, com dezesseis vãos 

medindo 0,49cm de altura x 0,30cm de largura x 0,42cm 

de profundidade cada. 

3 

ESTANTE DE AÇO Medidas (em cm): 90 comp x 30 larg 

x 198 alt, Pintura Epóxi Pó com tratamento anti ferrugem 

Capacidade por prateleira: 20 kg Coluna em aço com multi 

furação para regulagem da prateleira Bandejas com 

reforço central. 

Unidade 7 

4 

CONJUNTO DE MESA 80 X 80 CM COM 4 

CADEIRINHA PRÉ; 1 Mesa confeccionada em metalão 

20 x 30, feito na chapa de 1,20, pés tubo de 1 ¼, feito na 

chapa de 1,20. Tratamento antiferruginoso, pintura 

eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 

Tampo em MDF de 18 mm, medindo 80cm x 80cm com 

bordas envernizadas, altura da mesa 60 cm. Com 04 

Cadeirinhas confeccionadas em tubo ¾, feito na chapa de 

1,20. Cadeira confeccionada em tubo ¾ chapa 1,20, 

assento medindo 26cm x 30cm e encosto medindo 15cm x 

30cm, reto em MDF 18 mm, altura do encosto 63 cm, 

altura do assento 36 cm,  bordas com acabamento em 

seladora.   

Unidade 6 

5 

CONJUNTO DE MESA 80 X 80 CM COM 4 

CADEIRINHA PRÉ MAIS BAIXA;  1 Mesa 

confeccionada em metalão 20 x 30, feito na chapa de 1,20, 

pés tubo de 1 ¼, feito na chapa de 1,20. Tratamento 

antiferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi, em forno 

de alta temperatura. Tampo em MDF de 18 mm, medindo 

80cm x 80cm com bordas envernizadas, altura da mesa 50 

cm. Com 04 Cadeirinhas confeccionadas em tubo ¾, feito 

na chapa de 1,20. Cadeira confeccionada em tubo ¾ chapa 

1,20, assento medindo 26cm x 30cm e encosto medindo 

15cm x 30cm, reto em MDF 18 mm, altura do encosto 63 

cm, altura do assento 36 cm,  bordas com acabamento em 

seladora. 

Unidade 7 

6 

BALANÇO DE 3 LUGARES; Medindo 2,4 m de altura x 

3,00 m comprimento, confeccionado em tubo 2 de 

polegadas, chapa medindo 2,25 mm, corrente medindo 4,5 

mm galvanizadas, assento (cadeirinhas) com proteção 

laterais e traseiras feitas com metalão medindo 40 x 20 na 

chapa 18, com tratamento antiferruginoso. Pintura 

eletrostática em pó Epóxi, de alta temperatura. 

Unidade 1 

7 
ESCORREGADOR 2 METROS; Confeccionado em 

chapa de aço quina fria - espessura 1,20, com proteção do 
Unidade 1 
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escorregador, com ferro maciço, 3/8 escadas de metalão 

medindo 20 x 40, com tratamento antiferruginoso. Duas 

hastes, feita em tubo 7/8 chapa 18 e duas escoras feita em 

tubo 7/8 chapa 1,20. Pintura eletrostática em pó Epóxi, 

forno de alta temperatura. Com uma escada medindo 

1,50mt com cinco degraus.  

8 

GIRA-GIRA COM 6 CADEIRINHA; Fabricado em tubo 

de aço carbono 1"x 2mm, solda mig, fixação do 

equipamento através de chumbadores, bancos estampados 

confeccionados em chapa 1,20mm, oferecendo total 

segurança aos usuários, com tratamento anticorrosivos à 

base de banho de imersão com fosfato de zinco e 

desengraxe para remover a oleosidade, condicionador para 

preparar a superfície para fosfatização, que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no 

mínimo 300 horas, pintura eletrostática a epóxi-pó com 

camada 30 40 microns, secagem em estufa a 240oC, 

pintadas em transportadores aéreos, permitindo portanto, 

que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao 

ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a 

prática de até 6 (seis) usuários simultaneamente, medindo 

1800x1800x850mm. 

Unidade 1 

9 

GIRA-GIRA CARROSSEL COM 8 LUGARES - 

Confeccionado em tubo 7/8, Eixo central trefilado 30mm, 

2 rolamentos duplos 70mm, tubo base 3, chapa 13 ou 

2,25mm soldados as hastes com solda de sistema mig de 

alta fusão, formando um único bloco. Acentos feitos em 

tubo 5/8, com 1,5m de diâmetro, base de fixação em ferro 

chato ¼ x 1 ½, travada com ferro maciço de ½ polegada 

formando uma única peça, medindo 1,40mt de diâmetro 

com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em 

pó epóxi, em forno de alta temperatura. 

Unidade 1 

10 

CAVALINHO DE MOLA; confeccionado em mola 

espiral de carro, reforçada com base feita em ferro maciço 

de 1/2, acento e cabeça em madeira maciça, com 

tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática pó epóxi 

em forno de alta temperatura, medidas do chão ate o 

acento aproximadamente 40 cm, altura total 

aproximadamente 70 cm e 70 cm de comprimento. 

Unidade 3 

11 

LIXEIRA SELETIVA; Lixeira com 04 recipientes, cores e 

símbolos conforme norma do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). Suporte em metalão reforçado 

com pintura especial para ambientes externos. Os 

recipientes são nas cores: vermelho, amarelo, azul e verde, 

de 50 litros cada em polietileno de alta densidade. 

Unidade 1 
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Dimensões da lixeira: 117 x 33,5 x 225. 

12 

BANCO LÁPIS DE PLÁSTICO Confeccionado em 

metalão 20x40 chapa 18, c/ trava de tubo 5/8 chapa 18 

travessa em metalão 20 x 20. Medidas da estrutura do 

banco: 1,20 comp. X 0,42 larg. X 0,82 altura,  pintura 

eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura e 

sapatas em polipropileno. Assento sendo 6 lápis colorido 

confeccionados em plástico rotomoldado de alta 

resistência medindo 1,61 comp. x 0,09 larg. X 0,05 altura, 

sendo 4 lápis para o assento e 2 lápis para o encosto. 

Unidade 2 

13 

SACOLÃO BIG TAND COM 250 PEÇAS - Sacolão com 

250 peças, confeccionado em plástico atóxico, colorido, 

encaixáveis, medindo 0,18 x 0,08 x 0,045cm (CxLxA- 

peça maior). Acondicionado em sacola plástica 

transparente com zíper. 

Unidade 1 

14 

BAÚ POLIBOL COM 80 PEÇAS; Contendo 80 peças 

plásticas encaixáveis, medindo 11,6cm, acondicionadas 

em baú de polipropileno transparente com capacidade para 

38 litros, medindo aproximadamente 51,4x37,2x36,6cm. 

Unidade 1 

15 

ESCORREGADOR DE PLASTICO; Escorregador 

desmontável. Fácil de montar, armazenar e transportar. 

Possui 03 degraus antiderrapantes. Corrimão para dar 

maior segurança na subida. Sistema de encaixe para a 

Caixa de areia Estrela do Mar, medindo 1,50 mt. de 

comprimento x 48cm de largura x 95 cm de altura. 

Unidade 1 

16 

SACOLÃO BIG CONSTRUÇÃO COM 25 PEÇAS - 

Confeccionado em plástico atóxico, colorido e resistente, 

com peças encaixáveis de diversos modelos. Peça maior 

medindo 19,5 x 9,5 x 6cm, contendo 25 peças 

acondicionadas em sacola plástica. 

Unidade 1 

17 

QUEBRA CUCA C/ 120 PÇ; Conjunto confeccionado em 

plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, com cores 

vivas, contendo 120 peças, formando 08 tipos de 

brinquedos de encaixe dentre eles animais e personagens 

infantis animados. Acondicionado em sacola de PVC 

cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça 

de nylon. 

Unidade 1 

18 

SACOLÃO MAX MONTA TUDO C/ 104 PEÇAS - 

Confeccionado em plástico atóxico colorido, contendo 

peças em forma de retângulos, quadrados, curvas macho, 

curvas fêmea, triângulos macho, triângulos fêmea, nas 

cores sortidas amarelo, azul, branca e vermelha, com 104 

peças, medindo 100 x 50 x 30mm (peça maior). 

embalagem em sacola plástica 

Unidade 1 

19 KIT BABY ENCAIXE C/ 5 PÇ; Conjunto confeccionado Unidade 1 
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em plástico rígido, colorido, atóxico, contendo 5 peças 

sendo: 1 baby quinho medindo 26,5 x 14,5 x 19 cm, baby 

liko medindo 11,8x21,2x12,2cm, 1 baby dinho medindo 

25x11x20cm,1 baby michi medindo 22,5x11,5x19,7cm e 

donka trem medindo 25,5x17,5x19,5cm. Acondicionada 

em saco plástico. 

20 

SACOLÃO 1º  INFANCIA C/ 6 PÇ; Confeccionado em 

plástico colorido atóxico, contendo 06 peças a seguir: 

polvo de puxar (28x20x32cm), lesma de puxar 

(33x19x23cm), caracol didático pra puxar (35x25x16cm), 

jacaré junior de puxar (32,5x21,3x9,2cm), urso jumpy de 

puxar (19,5x20x20,8cm) e rivaphone (32x24x20cm). 

Acondicionado em embalagem plástica transparente. 

Unidade 1 

21 

PISCINA CIRCULAR COM 100 BOLINHA - Material 

confeccionado em espuma revestido em bagum colorido e 

com costura resistente. Medindo 1,30m de diâmetro, 

acompanha 100 bolinhas. Indicado para crianças até 4 

anos. 

Unidade 1 

22 

TATAME 1,00 X 1,00 MM 2 CM; Confeccionado em 

E.V.A, antitóxico, placas medindo 

1,00mt.x1,00mt.x20mm de diversas cores. 

Unidade 44 

23 

CENTOPEIA BAGUM 4 MT; Estrutura confeccionada 

em arame de aço de 5 mm de espessura e revestida em 

bagunzito lavável, medindo 4 metros x 50 cm. 

Acondicionada em sacola plástica. 

Unidade 1 

24 

CAVALINHO DE PLASTICO; Confeccionado em 

plástico, assento baixo, largos e estáveis, desenvolvido 

pelo sistema de rotomoldagem, medindo 84 cm de 

comprimento 26 cm de largura e 50 cm de largura. 

Unidade 4 

25 

GANGORRA MINHOCA.; Confeccionada em plástico 

colorido, átoxico, rotomoldado, resistente, em formato de 

minhoca, medindo 0,75cm de comprimento x 0,26cm de 

largura x 0,48 cm de altura. 

Unidade 2 

26 

GANGORRA CROCODILO; Dimensões aproximadas: 

152 x 41 x 48 cm. Peso que suporta aproximado: 75 Kg. 

Composição: Polietileno. 

Unidade 1 

27 

GANGORRA CAVALINHO; Confeccionada em plástico 

super resistente e colorido, modelo cavalinho para 2 

crianças, com suporte para os pés e pegadores 

confortáveis, medindo 106 x 39,5 x 49cm. 

Unidade 1 

28 

BIG BLOCK JÚNIOR C/18 PÇ; Contém 18 peças 

plásticas quadradas, coloridas, medindo 9 cm de 

comprimento x 9 cm de largura e 8 cm de altura, 

acondicionadas em sacola plástica. 

Unidade 1 

29 KIT SONORO C/4 PÇ; Kit confeccionado em plástico Unidade 1 
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atóxico, colorido, totalmente interativo. Este kit 

desenvolve a sensibilidade musical. A criança que brinca 

com os sons e com as luzes, desenvolve a sensibilidade 

rítmica e visual. Composto por 04 peças, bichos em 

movimento, sendo: 01 Vaquinha, 01 Girafa, 01 Elefante e 

01 Jacaré (os itens podem variar de acordo com o 

estoque). Acondicionado em saco plástico c/ zíper. Kit 

com certificado do INMETRO. 

30 

KIT DE VINIL C/ 10PÇ; Kit Vinil composto por 10 peças 

de diversos modelos, macias com aromas suaves para o 

bebê, podendo servir também como mordedor. 

Acondicionado em sacola plástica. 

Unidade 1 

31 

KIT MORDEDOR E CHOCALHO; Confeccionado em 

plástico colorido, atóxico, e borrachas apropriadas para 

bebês, contendo 4 peças em cores e formas diferentes. 

Acondicionados em sacola plástico. 

Unidade 3 

32 

ANDADOR HIPOPÓTAMO; Caminhador didático. 

Brinquedo confeccionado em plástico resistente e 

colorido, com peças de encaixe e abertura da boca do 

hipopótamo. Medindo: 51 x 34 x 43 cm e com peso de 

1,0500kg. Acondicionado em embalagem tipo caixa. 

Unidade 1 

33 

ANDADOR DIDÁTICO FELIZ; Caminhador didático. 

Brinquedo confeccionado em plástico resistente e 

colorido; possui relógio, trenzinho e polvo. Medindo: 39,5 

x 34 x 39 cm e com peso de 0,9500kg. Acondicionado em 

embalagem tipo caixa. 

Unidade 1 

34 

MESINHA ENCANTADA; Confeccionado em plástico 

colorido e atóxico. Acompanha pecinhas em formas 

didáticas para encaixar na mesa, telefone, peças 

empilháveis, esferas giratórias e asas com movimento. 

Medindo: 42 x 42 x 35 cm, com peso de 1,0300 kg, 

acondicionado em caixa de papelão. Indicado para 

crianças a partir de 1 ano. 

Unidade 1 

35 

BONECA BEBE TERNURA BRANCA - Boneca 

confeccionada em vinil, atóxico, medindo 25 cm de altura, 

acompanha uma blusinha e uma tiara em tecido. 

Acondicionadas em sacola plástica. 

Unidade 10 

36 

BONECA BEBE TERNURA NEGRA - Boneca 

confeccionada em vinil, atóxico, medindo 25 cm de 

altura., acompanha uma blusinha e uma tiara em tecido. 

Acondicionadas em sacola plástica 

Unidade 10 

37 

CARRINHO DE BONECA DE FERRO - Carrinho com 

estrutura de ferro, rodinhas de plástico duro, acento em 

tecido. 

Unidade 3 

38 BONECA EMÍLIA; Boneca tipo Emília confeccionada em Unidade 3 
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pano revestido c/ TNT, medindo 42 cm de altura, com 

cabeça e mãozinhas em vinil e cabelo de lã nas cores 

amarelo e vermelho, e vestido colorido. Acondicionada em 

saco plástico 

39 

BANDINHA INFANTIL 35 INSTRUMENTOS C/ 

REGULAGEM; Composta por: 02 Agogô duplo infantil 

pintado 17cm pintura epóxi-colorido, 02 Blak infantil-

epoxi preto 15 cm pintura epóxi-preto, 01 Campanela 4 

guizos infantil 11,5 cm guizo niquelado / cabo madeira, 02 

Castanhola com cabo - PVC 20 cm PVC, 01 Bloco sonoro 

tijolo-inf. c/ baqueta 20x7cm madeira torneada, 01 

Chocalho pequeno infantil 20 cm alumínio polido / cabo 

madeira, 01 Clave de rumba infantil ( par) 2,5x15 cm 

madeira natural roliça, 02 Conguê de coco (par) 6 x 10 cm 

abs, 01 Flauta doce 32,5 cm abs, 01 Ganzá mirim simples 

14 cm alumínio polido, 01 Maraca PVC 7,5x15cm, 02 

Ovinho de alumínio 6 cm alumínio polido, 02 Pandeiro 

ABS 8" Pele de nylon s/ afinação 8" abs, 02 Pandeiro ABS 

IEIEIE 6" sem pele 6" abs, 02 Platinela caixeta- ABS 

colorido 15X6CM ABS E platinela em inox, 01 Pulseira 

com 4 guizos 20 cm nylon com guizo niquelado, 02 Prato 

banda 20 CM cromado (par) 20 cm cromado, 01 Reco-

reco infantil c/ baqueta 20 cm madeira natural torneada, 02 

Sininho infantil- lançamento 11,5 cm metal colorido/ cabo 

madeira, 01 Surdo pequeno inf.. c/ baq./tal. ( 6a8 anos) 12 

X 8" fuste pvc / pele poliester/ baq. Madeira, 01 Surdo 

mor inf. c/ baq. /tal. ( 6 a 8 anos ) 20 X 8" fuste pvc/ pele 

poliester/ baq. Madeira, 02 Triângulo 15 CM c/ baqueta 

15X15X15 cromado, 02 Triangulo 20 CM c/ baqueta 

20X20X20 cromado.  

Unidade 1 

40 

CAIXA COLORIDA; Material em MDF contendo 5 

peças. Dimensões da peça maior 15,5cm de comprimento 

x 16,5cm de largura x 7,5cm de altura. Embalagem 

plástica encolhível. 

Unidade 5 

41 

CUBO DE ENCAIXE; Material em MDF contendo 5 

peças coloridas. Medindo 9,8 cm de comprimento x 98 cm 

de largura x 98 cm de altura. (peça maior). Acondicionado 

em plástico encolhível. Faixa etária a partir de 03 anos. 

Unidade 5 

42 

CAIXA TÁTIL; Material em MDF, contendo 1 caixa 

medindo 23,5cm de comprimento x 22,5cm de largura x 

11,8cm de altura, com 8 pares de texturas diferentes. 

Acondicionado em plástico encolhível. 

Unidade 5 

43 

BOLA DE PELÚCIA COM GUIZO; Confeccionada em 

pelúcia, com guizo, medindo aproximadamente 75 cm de 

diâmetro. 

Unidade 6 
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44 

KIT ESPUMADO BABY; Confeccionado em espuma 

composto por 1 bola medindo 12 (diâmetro), 3 dados com 

números e figuras diferentes medindo 12 x 12 x 12 e 3 

veículos sortidos. Acondicionado em saco plástico. 

Unidade 2 

45 

CUBINHOS EDUCATIVOS COM 10 PÇ - 

Confeccionado em espuma 10x 10 cm, densidade 18, 

revestido com tecido de algodão. 9 Cubos serigrafados 

com frutas, brinquedos, transportes, vogais, animais 

domésticos, animais selvagens, formas geométricas, 

números de 1 a 5, números de 6 a 10 e mais 1 cubo de 

atividades. 

Unidade 2 

46 

TEATRO DE FANTOCHES 1,60 X 0,80 CM - 

Confeccionado em madeira medindo 1,60 x 0.80 cm, 

compostopor3 painéis unidos por 2 dobradiças de ferro, 

acompanha cortina em tecido estampado. 

Unidade 1 

47 

AVENTAL DE HISTÓRIAS; Avental contendo a história 

da chapeuzinho vermelho, com: chapeuzinho, vovô, vovó, 

cachorro, casa, caminhos de pedra e árvores, 

confeccionado em nylon e os motivos em EVA, tamanho 

aproximado 82 cm. Acondicionado em embalagem 

plástica. 

Unidade 1 

48 

FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS - Conjunto de 

Fantoche Animais Domésticos Descrição: conjunto de 10 

fantoches de animais domésticos, com aproximadamente 

25 cm de altura. Confeccionados em feltro e costurados 

nas laterais, com corpo em diferentes cores e detalhes 

similares aos animais. Olhos com sistema de segurança, 

dotados de trava interna na cabeça do fantoche. 

Unidade 1 

49 

FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA COM 6 PÇ - Conjunto 

de Fantoche Família Branca Descrição: conjunto de 6 

fantoches com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, 

Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima: 

fantoches confeccionados em tecido 100% acrílico e 

antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% 

acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. 

Acabamento: fantoches com corpo na cor 

creme/pérola/bege claro, com vestimentas, cabelos, 

acessórios e demais características representativas de cada 

membro da família. Olhos com sistema de segurança, 

dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca 

articulada na cor vermelha. 

Unidade 1 

50 

FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA COM 6 PÇ - Conjunto 

Fantoche Família Negra Descrição: conjunto de 6 

fantoches com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, 

Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô), confeccionados em 

Unidade 1 
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tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; 

cabelos de lã 100% acrílica e antialérgica e bem 

costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo 

na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios e 

demais características representativas de cada membro da 

família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 

interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor 

vermelha. 

51 

FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS COM 10 PÇ - 

Confeccionado em feltro, com 10 peças, com olho de 

PVC. Contendo os seguintes animais: leão, macaco, 

jacaré, lobo, elefante, tucano, arara, sapo, tartaruga, zebra. 

(Sujeito a Alterações) Medindo aproximadamente 28 cm. 

Acondicionado em embalagem plástica 

Unidade 1 

52 

FANTOCHE LEGUMES COM 7 PÇ; Confeccionado em 

feltro, com 07 peças, com olho de PVC. Contendo os 

seguintes personagens: Berinjela, Beterraba, Cenoura, 

Chuchu, Moranga, Pimentão e Rabanete. Medindo 

aproximadamente 28 cm. Acondicionado em embalagem 

plástica. 

Unidade 1 

53 

FANTOCHE SALADA DE FRUTAS COM 7 PÇ - 

Confeccionado em feltro composto por 7 peças: laranja, 

melancia, morango, maçã, abacaxi, pera e banana, olhos 

em PVC. Tamanho aproximado de cada peça 28 cm. 

Acondicionado em embalagem plástica. 

Unidade 1 

54 

AVENTAL DE HISTÓRIAS 3 PORQUINHOS EVA - 

Descrição: Avental contendo a historia dos Três 

porquinhos, com três porquinhos, lobo mau, casas, 

árvores, flores, confeccionado em nylon e os motivos em 

EVA, tamanho aproximado 82 cm. Acondicionado em 

embalagem plástica. 

Unidade 1 

 NÃO DIFERENCIADA: (características mínimas)   

55 

GELADEIRA 260L DEGELO SECO; Refrigerador 

vertical, linha branca, Voltagem 127V, classificação 

energética "A" com certificação PROCEL, capacidade de 

260L,Gabinete tipo simples (uma porta, com o freezer na 

parte interna da geladeira), prateleiras, Controle de 

Temperatura, degelo seco, gaveta, garantia de no mínimo 

um ano. 

Unidade 1 

56 

FREEZER 228 L VERTICAL; Freezer vertical, linha 

branca, sistema de refrigeração Frost Free, Certificação 

PROCEL "A", capacidade total de 300L, prateleiras e 

gavetas deslizantes, gavetas transparentes e removíveis em 

acrílico, compartimento de congelamento rápido, lâmpada 

interna, formas de gelo, pés com rodízios, sistema de 

Unidade 2 
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controle de temperatura por meio de termostato ajustável 

digital externo, gás refrigerante com baixo índice GWP, 

conforme decreto federal nº5445 de 12/05/2005, voltagem 

127V, alarme de portas abertas, garantia de no mínimo um 

ano. 

57 

TV LED 42" SMART; Televisor com painel IPS LED no 

tamanho de 42 polegadas, resolução Full HD 

(1920x1080), adaptador Wi-Fi integrado, conversor para 

TV Digital integrado, entrada USB, Entrada HDMI, bivolt, 

garantia de no mínimo um ano. 

Unidade 4 

58 

LAVADORA DE ROUPAS; Capacidade min. de 11 Kg 

de roupas secas, linha branca, nível de água (extra baixo, 

baixo, médio e alto), 12 programas de lavagem, dois 

enxágues, sistema de centrifugação com velocidade de 750 

rpm, lavagem de edredom king-size, dispenser para sabão, 

dispenser para amaciante e alvejante, certificação 

PROCEL "A", Voltagem 127V, garantia de no mínimo um 

ano. 

Unidade 1 

 

1.2 – Não serão admitidos produtos que não se enquadram como de 1ª linha/qualidade. 

1.3 - Deverão ser apresentadas no dia do credenciamento, folhetos, folders, catálogos onde se 

possa identificar os produtos bem como sua características técnicas.  

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Para os itens 01 a 55 somente poderão participar do certame os interessados do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação, que estejam enquadrados como ME ou EPP 

conforme Lei Geral nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, e que preencherem as 

condições de credenciamento constantes deste Edital, salvo se não houver um mínimo de 3 

(três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 

porte ou  o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao 

conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, conforme incisos II e III, do artigo 49, do 

citado Diploma Legal. 

2.2. É vedada a participação de empresas: 

2.2.1 Com Processo de Falência ou em Recuperação Judicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

2.2.2 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do 

processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, Parágrafo único da Lei 

Federal 8.666/93; 

 

3 - DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 - Para o credenciamento deverá ser preenchido conforme modelo (anexo I), acompanhado 

dos seguintes documentos:  

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;  
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b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 

de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga.  

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 credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO ME/EPP, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II, bem como a declaração de enquadramento da empresa como ME ou 

EPP, conforme modelo estabelecido no Anexo III do Edital deverão ser apresentadas fora dos 

Envelopes nº 1 e 2.  

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres:  

 

Envelope nº. 1 – Proposta  

À 

Prefeitura Municipal de Á. Machado- SP 

Pregão nº. 23/2016 

Nome da Empresa... 

Envelope nº. 2 – Habilitação 

À 

Prefeitura Municipal de Á. Machado- SP 

Pregão nº. 23/2016 

Nome da Empresa... 

 

4.3 - A proposta deverá ser elaborada conforme modelo anexo IV, redigida em língua 

portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador.  

4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA:  

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

a) Nome da empresa e CNPJ;  

b) Número do processo e do Pregão; 

c) Descrição do objeto da presente licitação; 

d) Marca do produto; 

e) Menor preço, em moeda corrente nacional. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 

além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: impostos, tributos de qualquer 

natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas. 
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f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.  

g)  Data, assinatura, nome cargo e carimbo da empresa. 

 

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”: 

6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 

 

6.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

c) Os documentos relacionados acima, não precisarão constar do Envelope “Documentos de 

Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.  

 

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 

c) Certidão de regularidade c/ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Certidão regularidade da Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda 

Nacional. 

e) Certidão Negativa/Regularidade de Débito do município.  

f) Certidão Negativa/Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

 

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da licitante. 

Obs. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões/documentos apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas. 

 

6.1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 

de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho: 

Eu (nome completo),  representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar no processo licitatório,  na Modalidade Pregão (Presencial) 

nº._______, da Prefeitura do Município de Álvares Machado, declaro sob as 

penas da lei que a (nome da pessoa jur ídica) encontra-se em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que se r efere à observância do disposto no 

inciso XXXIII,  do art igo 7º,  da Constituição Federal .     

Local e data, nome, rg e assinatura do representante legal  
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7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com 

duração mínima de 30 (trinta) minutos.  

7.2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II 

ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

7.3 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

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

7.5 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

7.6 - 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 com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;  

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) 

incluindo a de menor preço. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes.  

7.7 – O presente Pregão é de  MENOR PREÇO POR ITEM. 

7.8 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor.  

7.9 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 1,00 (um real), 

aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os 

lances incidirá sobre o preço unitário.  

7.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

7.11 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado.  

7.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço.  

7.13 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

7.14 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

7.15 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  
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7.16 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante:  

a)- substituição e apresentação de documentos, ou  

b)- verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

7.17 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

7.18 - 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.  

7.19 - Para aferir o exato cumprimento desta licitação, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará.  

7.20 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

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

O Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, 

decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 

assim sucessivamente até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de 

memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

8.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

8.4  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.5  O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9 – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

9.1 - Os produtos deverão ser entregues pela Contratada, no Almoxarifado da Prefeitura, sito a 

Praça da Bandeira s/nº - Centro, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a solicitação da 

Prefeitura. Em caso de descumprimento desta cláusula o contrato poderá ser rescindido 

automaticamente, aplicando a Contratada as penalidades constantes das Leis Federais 8.666/93 

e 10.520/02. 

9.2 – Apesar da quantidade estimada, será adquirido de forma fracionada, de acordo com a 

necessidade do município, mediante requisição, podendo ainda não ocorrer a solicitação do 

item, ou o mesmo não ser adquirido na sua totalidade. 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 
 

 

10  - A FORMA DE PAGAMENTO: 

10.1 – O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto. 

 

11-   DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

11.1 – O valor médio para a presente aquisição é estimado em R$ 52.809,67 (cinquenta e dois 

mil oitocentos e nove reais e sessenta e sete centavos) e onerará as seguintes dotações 

orçamentárias:  

 

67 – Crédito Orçamentário 

Órgão -02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional 123610061 - Educação 

Projeto/atividade = 1007000 – Investimento Ensino Fundamental 

Cat Econ 449052000000 Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos = 5 – Transferências e Convênios Federais Vinc 

------------------------------------------------- 

68 – Crédito Orçamentário 

Órgão -02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional 123610061 - Educação 

Projeto/atividade = 2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 5 Transferências e Convênios Federais Vinc 

----------------------------------------------- 

228– Crédito Orçamentário 

Órgão -02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.12 - Fundeb 

Funcional 123650059 Educação 

Projeto/atividade = 1034000 Investimento Fundeb Infantil 40% 

Cat Econ 449052000000 Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos = 2 Transferências e Convênios Estaduais vinc 

------------------------------------------------- 

1718 – Crédito Orçamentário 

Orgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade Orçamentária – 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional 123610057 Educação 

Projeto/atividade: 1003000 Investimento para o Ensino Infantil 

Natureza da Despesa: 449052000000 Material Permanente 

Fonte de Recursos: 2 Transferências e Convênios Estaduais Vinc 

 

12 -  DA CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

12.1 – A proponente vencedora será convocada, em até 03 (três) dias, contando da 

homologação do objeto do certame, para a assinatura do Contrato.   

12.2 - Caso a proponente vencedor (a), ao ser notificado (a) para assinar o Contrato, não o faça 

no prazo de 03 (três) dias contados da convocação, ou não solicitem com justificativa aceita 

pela Prefeitura Municipal, dilação do prazo por igual período, decairá do direito de celebrar o 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 
 

 

ajuste. Caberá à Prefeitura o direito de convocar as demais licitantes classificadas, observada a 

ordem de classificação, nas mesmas condições do primeiro colocado, inclusive, quanto ao 

preço, ou revogar a licitação de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores.  

12.3 – O contrato terá vigência da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2016. 

 

13 – DO AJUSTE DE VALORES 

13.1 – O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou 

reduções dos preços dos produtos, serão adotados critérios do Governo Federal, devendo ser 

apresentado planilhas de custos do produto, com seus devidos comprovantes, em conformidade 

com o Artigo 65, II “d” da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14 -  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

14.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2.002. 

14.2. A sanção de que trata o subitem anterior, poderão ser aplicadas subsidiariamente as 

disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 

registrada no Cadastro de Fornecedores.  

14.3. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor 

do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação 

da primeira convocada.  

14.4. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela 

Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, 

a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não 

entregue. 

14.5 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação ficará sujeito à multa de 1% (um 

por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 

15 -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1 - 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. 

15.2 - O resultado do presente certame será dado publicidade.  

15.3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, também serão 

publicados. 

15.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, 

após a celebração do contrato. 

15.5 - Até 02 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão.  
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15.6 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 dia 

útil. 

15.7 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame.  

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

15.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Presidente Prudente - Estado de São 

Paulo. 

Álvares Machado, 15 de março de 2016. 

 

 

Horácio Cesar Fernandez 

Prefeito 
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(Anexo I) MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Pregão n.    ___/___ 

Processo n. ___/___ 

Objeto ___________ 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 

anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, credencia 

como seu representante o Sr.    (nome e qualificação)               , para 

participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de 

propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de 

julgamento, nos termos do artigo 4º da lei 10.520/2002. 

 

 

 

Data, ____________ 

 

 

 

______________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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(Anexo II) MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

 

 

Pregão n.    ___/___ 

Processo n. ___/___ 

Objeto ___________ 

 

 

 

A                    (nome do licitante)  , por seu representante legal (doc. 

anexo), inscrita no CNPJ sob o n._________, com sede ___________________, nos termos do 

artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos nas cláusulas do edital em epígrafe. 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

Data, _____________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(nome do licitante e representante legal) 
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(ANEXO - III) 

 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

Pregão n.    ___/___ 

Processo n. ___/___ 

Objeto ___________ 

 
 

 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ____________________________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 

123/ 2006 e Lei Complementar 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a usufruir de seu benefício no procedimento licitatório do Pregão Presencial em 

epígrafe, realizado pelo Município de Álvares Machado – SP. 

 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

             Nome: 

             RG nº: 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2016 

PROCESSO Nº 23/2016 

 

 

 

Nome da Empresa: _____________________________________________________ 

 

CNPJ:________________________________________________________________ 

 

Descrição do Objeto: Aquisição de mobiliários escolares, eletrodomésticos, playground e 

brinquedos pedagógicos para mobiliar e equipar a creche do Parque dos Pinheiros. 

 

Item Descrição do Produto Marca Valor Unit V. Total R$ 

     

     

     

 

 

 

 

Validade da Proposta ________ dias. 

 

 

Álvares Machado,SP, _____ de___________ de ____. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Carimbo 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, 

ELETRODOMÉSTICOS, PLAYGROUND E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, 

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA XXX.  

 

CONTRATO Nº    xx/2016   –   PREGÃO Nº xx2016 – PROC xx/2016 – HOMOL:     

 

O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10 com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro 

– Álvares Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor 

XXXXXXXXXXXXXXX,  e de outro lado a empresa xxxx, estabelecida a Rua xxx, xxx, na 

cidade de xxx. Inscrita no CNPJ nº. xxx, representada pelo Sr. Xxx, portador do RG nº xxx,  

pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de 

despacho e nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° xx/xxx – que é regida pela 

Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto aquisição de mobiliários escolares, eletrodomésticos, 

playground e brinquedos pedagógicos, conforme relação abaixo: 

 

Item Descrição do Produto Marca Valor 

    

    

    

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:  

Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ xxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato, correrão por conta dos recursos 

disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 

 

67 – Crédito Orçamentário 

Órgão -02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional 123610061 - Educação 

Projeto/atividade = 1007000 – Investimento Ensino Fundamental 

Cat Econ 449052000000 Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos = 5 – Transferências e Convênios Federais Vinc 

------------------------------------------------- 

68 – Crédito Orçamentário 

Órgão -02  Poder Executivo 
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Unidade Orçamentária –  02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional 123610061 - Educação 

Projeto/atividade = 2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 5 Transferências e Convênios Federais Vinc 

----------------------------------------------- 

228– Crédito Orçamentário 

Órgão -02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.12 - Fundeb 

Funcional 123650059 Educação 

Projeto/atividade = 1034000 Investimento Fundeb Infantil 40% 

Cat Econ 449052000000 Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos = 2 Transferências e Convênios Estaduais vinc 

------------------------------------------------- 

1718 – Crédito Orçamentário 

Orgão: 02 – Poder Executivo 

Unidade Orçamentária – 02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

Funcional 123610057 Educação 

Projeto/atividade: 1003000 Investimento para o Ensino Infantil 

Natureza da Despesa: 449052000000 Material Permanente 

Fonte de Recursos: 2 Transferências e Convênios Estaduais Vinc 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. 

Os produtos deverão ser entregues pela Contratada, no Almoxarifado da Prefeitura, sito a Praça 

da Bandeira s/nº - Centro, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a solicitação da Prefeitura. 

Em caso de descumprimento desta cláusula o contrato poderá ser rescindido automaticamente, 

aplicando a Contratada as penalidades constantes das Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. 

Apesar da quantidade estimada, os produtos serão adquiridos de forma fracionada, acordo com 

a necessidade do município, mediante requisição, podendo ainda não ocorrer a solicitação de 

todos os itens. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O contrato terá vigência da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2016. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: 

Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de 

Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim 

todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: 

O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do produto. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES 

O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções dos 

preços dos produtos serão adotados critérios do Governo Federal, devendo ser apresentado 
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planilhas de custos do produto, com seus devidos comprovantes, em conformidade com o 

Artigo 65, II “d” da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: 

Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2.002. 

A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as disposições 

da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no 

Cadastro de Fornecedores.  

Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, 

não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 

convocada.  

Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, 

e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 

Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por 

cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de 

aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada 

qualquer direito à indenização nos seguintes casos: 

a). liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou 

fusões; 

b). caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como transferência, 

cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Álvares Machado; 

c). paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; 

d). imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de 

segurança quanto ao fornecimento dos produtos. 

 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da licitação, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a 

contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará a primeira, a título de 

honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus 

anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
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contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 

cominações legais. 

 

PM-Álvares Machado, xx  de xxxx de 2016.  

 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 

 

Contratado: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª._______________________________               2ª._______________________________ 


