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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA 

MODO EXCLUSIVO ME/EPP 

LEI 147/2014  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 538/2017 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27 DE MARÇO DE 2017  

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 Sr. JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA, Prefeito Municipal, torna 

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

participação de Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL sob o nº. 23/2017, Sistema de Registro de Preços do tipo menor preço por 

item, objetivando a aquisição de materiais escolares e de escritório, de forma fracionada, será 

regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 7.892/13, 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 e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado para a sessão de Credenciamento e recebimento das amostras, com início às 

9 Hs (NOVE HORAS) DO DIA VINTE E SETE DE MARÇO DE 2017, quando será 

designada 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 forma fracionada de materiais escolares 

e de escritório, conforme especificações e quantidades abaixo, estimadas para o período de 12 

(doze) meses, de acordo com a necessidade do município. 

Item Descrição dos Produtos Unid Qtd 

1 

Alfinetes marcadores, diversas cores, com cabeça arredondada em 

plástico resistente medindo 4 mm e corpo niquelado medindo 11 

mm, totalizando 16 mm, acondicionados em caixa de papelão com 

50 unidades e reembalados em saco plástico transparente contendo 

10 caixas.  

Pct c 

10 cx 
65 

2 

Almofada para carimbo em plástico diversas cores, n.º 03, deverá 

constar em alto relevo dados de identificação do fabricante. 

Composição química: veículo aquoso, aditivos e corantes. O produto 

deverá ser acondicionado em embalagem de papelão constando 

dados de identificação do fabricante, selo do Inmetro  

Unid 50 

3 

Apagador para quadro branco, negro ou verde, lavável, com encaixe 

para comportar até dois marcadores. Sua base deverá ser produzida 

em plástico resistente nas seguintes dimensões: 14 cm comprimento 

Unid 80 
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x 2,7 cm de altura x 5,7 cm de largura, em seu corpo deverá ser 

discriminado: dados de identificação do fabricante e procedência. 

Composição: poliestireno e feltro de 6.0 mm.  

4 

Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno 

medindo aproximadamente 30 mm x 25 mm, com furo de 8+B34 

mm de diâmetro, ideal para apontar lápis em geral e de fácil 

manuseio. O produto deverá ser acondicionado em caixa redonda 

plástica com tampa contendo 24 unidades com 4 cores sortidas.  

Cx 160 

5 

Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 

fios, medindo aproximadamente 330 metros, pesando no mínimo 

400 gramas. O produto deverá ser embalado em plástico transparente 

individualmente.  

Rolo. 10 

6 Betume 100 ml.  Unid 50 

7 

Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em 

saco plástico transparente lacrado, contendo 50 unidades.  selo do 

Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do 

fabricante. 

Pct 200 

8 

Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem 

pauta, na cor amarela,  medindo 38 mm de altura x 51 mm de 

comprimento, contendo 100 folhas cada.  

Unid 150 

9 

Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a 

lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 mm, acondicionada em caixa de 

papelão contendo 20 unidades. O produto deverá ser atóxico. 

Composição: borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo 

mineral acelerador e essência.  

Cx 100 

10 

Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a 

lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm, acondicionada em caixa de 

papelão contendo 40 unidades. O produto deverá ser atóxico. 

Composição: borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo 

mineral acelerador e essência. Deverá constar na embalagem: 

produto não recomendável para menores de 03 anos, marca, código 

de barras, selo do INMETRO, dimensões, composição, validade e 

dados de identificação do fabricante.  

Cx 90 

11 

Caderno brochura pequeno ¼ capa flexível, contendo 48 folhas, 

formato 140 mm x 200 mm, capa e contra capa 120 g/m2, miolo 56 

g/m2 , com pautas azuis e margem. Produzido à partir de 

composição fibrosa 100% reciclada ecologicamente (30% de aparas 

pós-consumo e 70% de aparas pré-consumo) sendo toda 

confeccionada em material reciclado ecológico. O material deverá 

estar de acordo com a norma da ABNT. 

Unid 1000 

12 Caderno Desenho Grande c/Arame.  Unid 500 

13 

Caderno universitário espiral, com capa dura, contendo 96 folhas, 

para 8 matérias, com formato 200 mm x 275 mm, miolo 56 g/m2, 

produzido à partir da composição fibrosa 100% reciclado 

ecologicamente (30% de aparas pós-consumo e 70% de aparas pré-

Unid 480 
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consumo), com pautas azuis e margem. Deverá conter no verso de 

sua capa final, selo de segurança do INMETRO.   

14 Caderno- Brochurão 60 Fls.  Unid 15 

15 Caderno- Brochurão G 96 FLS.  Unid 1230 

16 Caderno- Caligrafía Pequeno.  Unid 200 

17 

Caixa para arquivo morto em pvc polionda, tamanho ofício, medindo 

36 cm x 24,5 cm x 15 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do 

produto: campo para inclusão da referência, local, mês, prazo e 

conteúdo. 

Unid 400 

18 Calculadora de Mesa 12 dígitos.  Unid 50 

19 

Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, diversas 

cores,  corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no 

corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 

fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de 

papelão, contendo 50 unidades. Composição: resina termoplásticas, 

tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta em latão e 

esfera de tungstênio. O refil deverá ser em tubo de polipropileno 

atóxico.   

Cx 100 

20 

Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, 

com ponta de feltro, tampa com respirador para facilitar assim a 

ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em 

polipropileno medindo aproximadamente 135mm. Composição: tinta 

a base d´água, corantes e umectantes. O produto deverá vir 

acondicionado em envelope plástico transparente. Constar na 

embalagem: produto não indicado para menores de 03 anos, não 

tóxico.  

Jogo 40 

21 Caneta p/quadro Branco quatro cores Jogo 18 

22 Caneta para CD/DVD AZUL. Unid 150 

23 

Caneta, marcador para retroprojetor com cores sortidas, com corpo 

plástico medindo 130 mm de comprimento x 9 mm de diâmetro, 

contendo marca litografada, medida da ponta, código de barras e 

modelo, tampa removível antiasfixiante com haste para fixação em 

bolso contendo marca em alto relevo e ponta média confeccionada 

em poliéster resistente à água com 2 mm, acondicionado em 

envelope plástico transparente.  

Unid 47 

24 
Cartolina laminada nas diversas cores medindo 49 cm x 59 cm, o 

produto deverá ser indicado para trabalhos escolares. .  
Unid 700 

25 

Cartolina offset diversas cores, produzida a partir de composição de 

celulose branqueada de fibras curtas, proporcionando ótima lisura e 

rigidez, com formato 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. apel 

kraft  

Unid 1500 

26 
CD-R, virgem, 700MB, 80 minutos, capacidade para gravação de 

52x, indicado para armazenamento de dados.  
Unid 250 

27 
CD-RW 700 megabyte regravável, 80 minutos. O produto deverá ser 

desenvolvido para armazenamento de dados, imagens, multimídia, 
TUBO 8 
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vídeo e gravar nas seguinte velocidade: 12x. Deverá constar na 

embalagem: marca, código de barras, modo e tempo de gravação, 

validade e dados de identificação do fabricante.  O produto deverá 

vir em tubo contendo 100 unidades. 

28 

Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento 

anti-ferrugem medindo 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, 

acondicionado em caixão de papelão, contendo 100 unidades.  

Cx 100 

29 

Clips para papéis, número 6/0 em arame niquelado, acondicionado 

em caixa de papelão resistente contendo 50 unidades, fabricado em 

arame de aço BTC anti-ferrugem. Deverá seguir as seguintes 

especificações: 44 mm de comprimento x 16 mm de largura. 

Cx 60 

30 

Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 

90gr com bico dosador, não tóxico, composto de PVAc, aspecto 

liquido viscoso na cor branca. O produto deverá ser utilizado em 

superfícies como: couro, madeira tecido e papel, proporcionando 

rápido efeito, podendo ser lavável. Cx c/12 un 

Cx 30 

31 

Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico 

leitoso com fundo suspenso,  tampa abre fecha e base rosqueável, 

embalada em base preta de auto encaixe com filme plástico 

transparente.  

Unid 80 

32 

Cola glitter com cores diversas, 23grs, possuindo bico aplicador, 

atóxica com brilho intenso, devendo ser indicada para trabalhos 

artísticos com esponja ou pincel. 

Unid 100 

33 

Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com 

bico dosador, para facilitar sua abertura e fechamento, contendo 

1000grs. Ideal para colar cartolina, papelão, papel e tecido, não 

tóxica e segura para crianças. Composição: acetato de polivinila.  

Unid 10 

34 Cola p/isopor 40g.  Unid 80 

35 Compasso Simples. Unid 10 

36 

Corretivo em fita 4 mm com tampa triangular protetora removível, 

vazada na parte inferior e superior, medindo 17 mm de comprimento 

x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita sempre limpa, 

corpo em plástico translúcido com formato ergonômico, para 

proporcionar conforto e firmeza no manuseio, medindo 85 mm de 

comprimento x 18 mm de altura 

Unid 80 

37 

Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico 

branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido. Indicado 

para correções de esferográfica, datilografia e fotocópia. O produto 

deverá ser a base de água, lavável e não tóxico.  

Unid 100 

38 

Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips 

removível, medindo 105 mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com 

abertura na parte lateral de 68 mm,  Deverá contar em alto relevo 

marca do produto. Acondicionado em saco plástico transparente 

resistente, com etiqueta auto adesiva contendo dados de identificação 

do fabricante, marca, referência do produto e código de barras.  

Unid 200 
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39 

DVD-RW 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. O produto deverá ser 

desenvolvido para armazenamento de dados, imagens, multimídia, 

vídeo e gravar nas seguinte velocidade: 4x. O produto deverá vir 

acondicionado em estojo plástico transparente contendo 1 unidade, 

na embalagem deverá constar: marca, código de barras, modo e 

tempo de gravação, validade e dados de identificação do fabricante.   

Unid 80 

40 

Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de 

primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, 

sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as 

seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O produto deverá vir 

acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, 

contendo 250 unidades. 

Cx 15 

41 

Envelope  "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de 

primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, 

sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as 

seguintes dimensões: 260 mm x 360 mm. O produto deverá vir 

acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, 

contendo 250 unidades.  

Cx 15 

42 

Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de 

primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, 

sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as 

seguintes dimensões: 229 mm de largura x 324 mm de altura. O 

produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 

250 unidades.  

Cx 15 

43 Envelope amarelo TAM 34. Caixa com 1000 Cx 02 

44 

Envelope branco, ofício, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e 

63 gramas. O produto deverá vir embalado em caixa de papelão 

contendo 1000 unidades separados internamente por divisórias. 

Deverá constar na caixa a marca do fabricante impressa.  

Cx 7 

45 Envelope Grande 36kn. Caixa com 250 unidades Cx 05 

46 Envelope p/Carta.  Unid 500 

47 Envelope Peq. 28kn.  Unid 600 

48 

Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca em alto relevo, 

medindo 133 mm x 25 mm, sistema de quebra meia lua medindo 35 

mm x 15 mm, lâmina resistente e removível medindo 100 mm x 18 

mm e sistema de trava em plástico resistente de cores sortidas 

medindo 35 mm x 15 mm fechado e 42 mm x 15 mm aberto.  

Unid 50 

49 

Etiqueta auto-adesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em 

papel branco fosco, sem impressão, DIVERSAS MEDIDAS, caixa 

com 100 folhas, formato carta.  

Cx 40 

50 Extrator de grampos tipo espátula zincado Unid 40 

51 

Fita adesiva transparente, medindo 12 mm x 40 m, podendo ser 

usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de 

pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, 

emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais.  

Unid 100 
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Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água 

52 

Fita adesiva transparente, medindo 48 mm x 48 m, podendo ser 

usado para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de 

pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reforços, 

emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais.   

Unid 300 

53 

Fita crepe na cor branca, medindo 18 mm de largura x 50 m de 

comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação 

de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte 

interna do rolo dados de identificação do fabricante, validade e 

marca. Composição: papel saturado e adesivo à base de borracha e 

resinas sintéticas.  

Unid 300 

54 

Fita crepe na cor branca, medindo 48 mm de largura x 50 m de 

comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação 

de utensílios escolares entre outras aplicações. Composição: papel 

saturado e adesivo à base de borracha e resinas sintéticas.  

Unid 50 

55 

Fita dupla face acrílico cor branca, medindo 19 mm de largura x 30 

m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, 

identificação de utensílios escolares entre outras aplicações.  

Composição: filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico à 

base de água de ambos os lados, liner de papel siliconado e adesivo 

não removível..  

Unid 100 

56 Fita Metalóide 1,5 cm cores variadas.  Unid 50 

57 Fita Metalóide 10mmx50m cores variadas.  Unid 50 

58 Fita Metalóide 20mmx50m cores variadas.  Unid 50 

59 

Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo 

5mm de largura x 50mts de comprimento, confeccionado em 49% 

prolipropileno, 49% polietileno e 02% pigmentos. O produto deverá 

ser acondicionado individualmente em embalagem plástica 

transparente, contendo código de barras, medidas e cnpj do 

fabricante e reembalado em saco plástico transparente com 10 

unidades, possuindo etiqueta com composição, quantidade e dados 

de identificação do fabricante. 

Saco 20 

60 

Giz escolar cilíndrico colorido plastificado, medindo 81 mm x 10 

mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa de papelão 

contendo 50 unidades. O produto deverá ser não tóxico, antialérgico, 

não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhar pó, não 

quebrar fácil e ser produzido com gesso ortopédico, com uma fina 

camada plastificante, garantindo um giz totalmente antialérgico. 

Ingredientes: gipsita desidratada, água e plastificante. Conter na 

embalagem as seguintes informações: marca, ingredientes, código de 

barras, telefone do atendimento ao consumidor, validade, 

conservação e dados de identificação do fabricante. O vencedor 

deverá apresentar laudo de irritação cutânea primária, irritação 

ocular, ensaio de toxidez e ensaio de sensibilização cutânea 

maximizada, emitidos por laboratório credenciado pela ANVISA. 

Cx 

C/50 

GIZ 

80 
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61 

Giz escolar cilíndrico na cor branca plastificado, medindo 81mm x 

10mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa de 

papelão contendo 50 unidades. O produto deverá ser atóxico, 

antialérgico, não sujar as mãos, ser de alta qualidade, não espalhar 

pó, não quebrar facilmente e ser produzido com gesso ortopédico, 

com uma fina camada plastificante, garantindo um giz totalmente 

antialérgico. Ingredientes: gipsita desidratada, água e plastificante. 

Cx 

C/50 

GIZ 

200 

62 Gliter 500g.  Cx 25 

63 Gliter-3g cores variadas.  Cx 50 

64 

Grampeador industrial, com capacidade para grampear de 20 até 100 

folhas, com base anti-derrapante, cabo metálico preto e 

reabastecedor de grampo, acondicionado internamente em 

embalagem plástica transparente e reembalado em caixa de papelão 

resistente contendo 1 unidade. O produto deverá aceitar as seguintes 

medidas de grampos: 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13 e possuir em sua base 

graduação com medidor ajustável, possibilitando a utilização de 

várias medidas de papéis.  

Unid 5 

65 

Grampeador metálico com lâmina de segurança, com duas posições 

para fixação do grampo 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 

folhas. Dimensão aprox: base 20 cm, largura 5cm, altura 9 cm. O 

acondicionado individualmente em caixa.  

Unid 50 

66 

Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 

unidades, acondicionado em caixa de papelão com abertura por 

deslizamento (tipo gaveta). O produto deverá ser fabricado com 

arame de aço com tratamento anti-ferrugem e ter pontas cortantes.  

Unid 100 

67 Grampo trilho 80 mm em folha de flandres - caixa com 50 unidades Cx 50 

68 

Laminado de pvc auto adesivo diversas cores  de fácil aplicação, 

utilizado como proteção de materiais, tarefas escolares e trabalhos 

manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros.  

Unid 20 

69 Lantejoulas. Pacote com 1000  Pcte 100 

70 

Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com 

superficies coloridas com tintas atóxicas indicando as cores das 

minas. Todos apontados para utilização imediata. Deverá apresentar 

traço nítido, resistência para suportar a pressão normal de uso, 

madeira própria para lápis, leve, seca, sem nós, rachaduras e de fácil 

aponte. Composição: pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. 

ser acondicionado em embalagem de papelão.                                                                          

Jogo 300 

71 

Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e 

referência. Apresentar resistência HB, suficiente para suportar a 

pressão normal de uso para escrita. Deverá ser acondicionado em 

cinta de papelão contendo 12 unidades. O produto deverá ser 

fabricado com madeira plantada, ser atóxico e não perecível.  

Dúzia 50 

72 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 

1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno 

papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas, sendo elas 

Unid 43 
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numeradas, pautadas e sem margem, nas medidas de 206 mm de 

largura x 300 mm de comprimento. Constar na contra capa as 

seguintes informações: Código de barras, medidas, quantidade de 

folhas e dados de identificação do fabricante. O produto deverá vir 

acompanhado de etiqueta com os campos para inclusão de: nome, 

número, ano, empresa, endereço, cidade, estado, inscrição estadual, 

inscrição municipal e cnpj. 

73 

Livro ata com capa dura na cor preta, confeccionado de papelão 

1040 g/m², revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno 

papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 50 folhas, sendo elas 

numeradas, pautadas e sem margem, nas medidas de 206 mm de 

largura x 300 mm de comprimento. Constar na contra capa as 

seguintes informações: código de barras, medidas, quantidade de 

folhas e dados de identificação do fabricante. O produto deverá vir 

acompanhado de etiqueta com os campos para inclusão de: nome, 

número, ano, empresa, endereço, cidade, estado, inscrição estadual, 

inscrição municipal e cnpj. 

Unid 3 

74 

Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, 

antialérgico e com aroma, acondicionado em caixa de papelão com 

140 g. Composição: cera, pigmento e carga. Apresentar-se macia, 

não esfarela e mantém sua plasticidade fora da embalagem, não 

endurece em contato com ar e selo do INMETRO. 

Cx 120 

75 Miçangas – Pacote c/100g.  Pcte 50 

76 

Palito para sorvete, confeccionado em madeira na cor natural com 

ponta redonda. O produto não deverá conter fiapos ou rebarbas e seu 

acabamento deverá  proporcionar ao usuário segurança em seu 

manuseio. O produto deverá vir acondicionado em pacote plástico 

contendo 100 unidades.  

Pcte 50 

77 
Papel dobradura espelho cores variadas, medindo 480 x 660 mm 

com gramatura de 63 g/m².  
Unid 300 

78 Papel cartão fluorescente cores variadas.  Unid 1300 

79 Papel Cartão Fosco cores variadas.  Unid 1500 

80 

Papel celofane transparente cores diversas, medindo 85 cm x 100 

cm. O produto deverá vir em embalagem plástica transparente 

contendo 50 unidades.  

Pcte 150 

81 

Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal 

medindo 48 x 66 cm, gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em 

trabalhos escolares.  O produto deverá vir embalado em plástico 

transparente contendo 20 folhas com 10 cores, sendo elas: vermelho, 

azul, verde bandeira, verde folha, amarelo, branco, roxo, marron, 

lilás e pink.    

Pcte 200 

82 
Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, 

medindo cada folha 48 cm x 60 cm com 18 g/m². 
Unid 400 

83 Papel foto 150g a4. Pacote com 50 fls Pcte 20 

84 Papel foto 210 gr.  – Pacote com 20 folhas Pct 10 
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85 Papel laminado cores variadas.. Fls 800 

86 Papel metro c/1,20 cm larg 12kg.  Rolo 15 

87 

Papel sulfite A4 colorido, cores variadas,  (210 mm x 297 mm), 

gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto 

tatradas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem 

fechada contendo 500 folhas e reembalado em caixa com 10 

resmas. O produto deverá ser alcalino próprio para o uso em 

impressora laser, copiadora e jato de tinta.  

Cx 10 

88 

Papel sulfite multiuso extra branco, pacote com 500 folhas, formato 

A4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², caixa com 

10 resmas.  

Cx 400 

89 

Papel vergê 120 g, cores variadas,  medindo 210 mm de largura x 

297 mm de comprimento, acondicionado em pasta de polionda com 

fecho, contendo 50 folhas.  

Cx 70 

90 Papel-camurça cores variadas.  Fls 700 

91 

Pasta arquivo registrador de AZ memorando lombo largo, medindo 

aprox. 28 cm de largura x 35 cm de comprimento x 8 cm de 

lombada, confeccionada em papelão prensado e forrada com papel 

nuvem, contendo porta etiqueta e orifício com anel de plástico, 

mecanismo de fixação montado em base de metal inoxidável com 

garras, e barra de contenção de papéis em plástico resistente preto.  

Unid 150 

92 Pasta Catálogo c/100 env. plástico.  Unid 50 

93 Pasta Catálogo c/10 env. plástico.  Unid 10 

94 

Pasta catálogo com 50 plásticos medindo aproximadamente 243mm 

de largura x 333mm de comprimento, revestido em plástico 0,15 de 

espessura, ideal para arquivos de catálogos, revistas e documentos 

diversos, material em plástico resistente.  

Unid 50 

95 Pasta de Papelão c/grampo.  Unid 300 

96 

Pasta de papelão com aba e elástico medindo 22,5 cm x 34 cm, 

cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², elástico 

transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 

5,5 cm de largura.  

Unid 250 

97 Pasta Plástica c/elástico 18mm.. Unid 50 

98 Pasta Plástica c/elástico 30mm. Unid 100 

99 Pasta Plástica c/elástico 40mm.. Unid 80 

100 

Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar 

documentos em gerais, produto de fácil manuseio, com solda 

reforçada e pontilhada, dimensões 225 mm de largura x 335 mm de 

comprimento, espessura  0,20 mm.  

Unid 80 

101 Pasta Polionda 35mm.  Unid 100 

102 Pasta pvc 18mm.  Unid 50 

103 Pasta pvc 30mm  Unid 50 

104 Pasta sanfo.plast.tam.of.c/31 div. Pasta pvc 30mm.  Unid 05 

105 Pasta sanfo. plastica TAM.of. c/12div. Pasta pvc 30mm.  Unid 05 

106 Pasta suspensa marmorizada completa, medindo 361 mm de largura Unid 200 
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x 240 mm de altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 

0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma 

etiqueta, um grampo plástico e duas hastes plásticas, medindo 406 

mm de comprimento, sendo que os mesmos deverão ser embalados 

em saco plástico transparente devidamente lacrado.  

107 
Pasta trilho em plástico transparente nas cores verde, amarela, 

laranja e branco 
Unid 200 

108 
Pctes coraçãozinho, estrelinhas, florezinhas, peixinhos, rostinhos em  

E.V.A .  
Pct 100 

109 

Percevejo latonados, na cor dourada, com cabeça estreita medindo 

10 mm de diâmetro x 8 mm de comprimento, acondicionado em 

caixa de papelão contendo 100 unidades  

Cx 20 

110 

Perfurador metálico com capacidade para perfurar 20 folhas, 

composto por lixeira com abertura inteligente, de modo que não seja 

necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio 

anatômico emborrachado e escala removível. Medida aprox. da base: 

11cm x 15cm 

Unid 10 

111 

Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, 

em cores variadas, com ponta de feltro chanfrada, podendo ser 

utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. 

Composição: álcool, corantes orgânicos, glicol e conservantes.  O 

pincel deverá proporcionar uma escrita com espessura de 3 mm a 6 

mm.  

Unid 100 

112 

Pincel marca texto, cores variadas, ponta de feltro chanfrada, tinta 

fluorescente, não recarregável, tinta à base de água, corantes e 

aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. 

Composição: resina termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de 

água, corante e aditivos.  

Unid 150 

113 

Pistola para cola quente, bi-volt, 40 watts, corpo medindo 14 cm de 

comprimento, ponta com isolante térmico medindo 2 cm, gatilho de 

acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de 4 cm 

x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 10 mm, fio e 

tomada certificadas pelo inmetro medindo 2 mm x 0,75 mm, 

acondicionado individualmente em blister plástico.  

Unid 10 

114 Placa de isopor 1,5 cm.  Unid 200 

115 Placa de isopor 2 cm.  Unid 200 

116 

Placa E.V.A, cores variadas, lavável, atóxica, emborrachada, não 

perecível, com textura homogênea, medindo 600 mm x 400 mm x 2 

mm.  

Unid 100 

117 

Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em em 

poliestireno, medindo 340 mm de comprimento x 240 mm de largura 

x 0,3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e pressilha 

em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm, com microsserilhas 

para facilitar a fixação do papel.  

Unid 30 

118 Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de Unid 200 
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diâmetro x 300 mm de comprimento.  

119 
Refil de silicone, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm 

de comprimento. O produto deverá ser utilizado somente em pistola.  
Unid 200 

120 
Régua acrílica na cor cristal, medindo 30 cm de comprimento x 3,5 

cm de largura x 2,0 mm de espessura, com escala milimétrica.  
Unid 710 

121 

Régua de madeira com graduação na cor preta, medindo 100 cm de 

comprimento x 42 mm de altura x 7 mm de largura, com apoio em 

formato anatômico, medindo 100 mm de comprimento x 18 mm de 

largura x 15 mm de altura e marca impressa no corpo do produto.  

Unid 50 

122 
Régua plástica graduada em 60 cm na cor cristal. O produto deverá 

vir embalado individualmente em plástico transparente.  
Unid 150 

123 Rolo de etiqueta c/4x3.  Unid 30 

124 Saco plástico com furos (para pasta) Unid 500 

125 

Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cores variadas, com 40 

gramas, embalado em tubete de papelão contendo  50 metros 

medindo aproximadamente 1,40 metros de altura.  

Unid 400 

126 

Tesoura multi-uso para escritório, com ponta em aço inoxidável, 

medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato  

anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de 

altura, acondicionada em blister transparente, para fácil visualização 

do produto. Indicado somente para adultos.  

Unid 30 

127 

Tesoura sem Ponta de 4 ½, 13,5 cm de comprimento 

aproximadamente, tipo escolar, com lâmina de liga de aço inoxidável 

contendo graduação de 5cm, afixada por meio de rebite, cabo 

anatômico de polipropileno colorido, com dispositivo de mola para 

abertura automática em plástico.  

Unid 500 

128 Thinner 100ml.  Unid 50 

129 Tinta acrílica 250 ml.  Unid 50 

130 Tinta craquele. Frasco com 37ml a 40 ml Unid 200 

131 

Tinta guache, cores variadas, acondicionado frasco plástico 

transparente contendo 250 ml. O produto deverá ser atóxico e 

indicado para colagens, pinturas sobre papel, cartolina e papel cartão, 

não devendo ser aplicado em pintura facial. Não deverá exalar 

vapores tóxicos e não trincar após sua secagem. Composição: resina, 

água, pigmentos, carga e conservante tipo benzotiazol.  

Unid 160 

132 Tinta p/tecido cores variadas. Frasco 37 ml Unid 100 

133 

Tinta para carimbo, cores variadas,  sem óleo, acondicionada em 

frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de 

carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. 

Composição química: água, corante orgânico, glicol e conservantes.  

Unid 34 

134 Tinta plástica 37 ml Frasco 100 

135 Tinta Relevo dimensional metálica 35ml.  Unid 100 

136 Tinta relevo glitter dimensional 35 ml.  Unid 100 

137 Tinta Verniz vitral 37ml.  Unid 50 

138 Verniz acrílico 100ml Unid 200 
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1.2 – Não serão admitidos produtos que não se enquadram como de 1ª linha/qualidade. 

1.3 – Amostras: Os participantes deverão apresentar no ato do credenciamento as amostras dos 

seguintes produtos: Apontadores, item 04; Borracha branca, itens 09 e 10; Cadernos, itens 11 a 

16; Canetas, item 19 ao 23; Cartolinas, itens 24 e 25; Colas, itens 30 ao 34; Giz, itens 60 e 61; 

lápis, itens 70 e 71; Papeis, itens 77 a 90; Pistola, item 113; Placa Eva, item 116; Tecido TNT, 

item125; Tesouras, itens 126 e 127. 

1.4 - As amostras deverão obrigatoriamente estar identificadas com os seguintes dados:  

Nº da Licitação, data do pregão, número do item, razão social da empresa fornecedora. 

1.5 - Todas as amostras deverão ser relacionadas em documento em duas vias em que se conste 

o nome da empresa, os itens apresentados, e deverá ser protocolado pelo funcionário 

responsável, na data do credenciamento. 

A não apresentação das amostras implicará na desclassificação da empresa, do item. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1 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 empresa: 

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;  

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. 
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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 Álv. Machado.-SP 

Pregão nº. 23/2017 

Nome da Empresa.. 

Envelope nº. 2 – Habilitação 

À 

Prefeitura Municipal de Álv. Machado- SP 

Pregão nº. 23/2017 

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. 

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;  
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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 ou outra prova 

equivalente, na forma da lei;  

c) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

d) Certidão da Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. 

e) Certidão Negativa 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 l icitatório,  na Modalidade Pregão (Presencial) 

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

da lei que a (nome da pessoa ju rídica) 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  

 

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 

consequência, 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.  
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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$ 0,01 (Um centavo), 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.  

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

Pregoeiro examinará a oferta subsequente 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 contrarrazões 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 não ocorrer a solicitação do item. 

 

10  - A FORMA DE PAGAMENTO: 

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

 

11-   DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

11.1 – O valor estimado para a presente aquisição será de R$ 223.641,89 e será suportado pelas 

seguintes Dotações Orçamentárias:  

 

Conta   16  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.01 Gabinete do Prefeito 

02.01.00  

Funcional 041220003 Administração 

Projeto/atividade = 2003000 Manutenção Gabinete do Prefeito 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 
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Conta   26  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.02 Diretoria Administração e Planejamento 

02.02.00  

Funcional 041220004 - Administração 

Projeto/atividade = 2004000 Manutenção Diretoria Administrativa 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 

 

Conta   61  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00  

Funcional 123610047 Educação 

Projeto/atividade = 2041000 Manutenção Ensino Fundamental 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 2  Transferências e convênios Estaduais 

 

Conta   63  Crédito Orçamentário 2 Vinculado 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00  

Funcional 123610047 -   Educação 

Projeto/atividade = 2041000 Manutenção Ensino Fundamental 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 5 Transferências e Convênios Federais Vin 

 

Conta   68  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00  

Funcional 123610061 Educação 

Projeto/atividade = 2041000 Manutenção Ensino Fundamental 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 5  Transferências e convênios Federais vinc 

 

Conta   73  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00  

Funcional 123670039 Educação 

Projeto/atividade = 2042000 Manutenção Ensino Especial 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 
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Conta   103  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.07 Fundo Municipal de Saúde 

02.07.00  

Funcional 103010021 Saúde 

Projeto/atividade = 2021000 Manutenção Serviços da Saúde 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 

 

Conta   104  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.07 – Fundo Municipal de Saúde 

02.07.00  

Funcional 103010021 Saúde 

Projeto/atividade = 2021000  Manutenção dos Serviços da Saúde 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 2 Transferências e Convenio Estaduais -vin 

 

Conta   105  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.07 Fundo Municipal de saúde 

02.07.00  

Funcional 103010021 Saúde 

Projeto/atividade = 2021000 Manutenção Serviços da saúde 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 5  Transf. Convênios Federais – Vinc. 

 

Conta   124  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.09 Diretoria de Obras e Serviços Municipais 

02.09.00  

Funcional 15452002 Urbanismo 

Projeto/atividade = 2023000 Manutenção Serviços Públicos 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 

 

Conta   198  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.10 Diretoria Assist. Promoção Social 

02.10.00  

Funcional 082440034 Assistência Social 

Projeto/atividade = 2023000 Manutenção Serviços Públicos 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 

 

Conta   223  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 
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Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.12 Fundeb 

02.12.00  

Funcional 123610057 Educação 

Projeto/atividade = 2057000 Manutenção Serviços Fundeb 40% 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 2  Transferências e convênios Estaduais 

 

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 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 de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 

 

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 aplicada 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. 
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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.  

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, 10 de Março de 2017. 

 

 

 

José Carlos Cabrera Parra 

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: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 
 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017 

PROCESSO Nº 23/2017 

 

 

 

Nome da Empresa: _____________________________________________________ 

 

CNPJ:________________________________________________________________ 

 

Descrição do Objeto: Aquisição fracionada de materiais escolares e de escritório para consumo 

durante o período de doze meses: 

 

Item Descrição do Produto Marca V. Unit. V. Total 

     

     

     

 

 

 

 

Validade da Proposta ________ dias. 

 

 

Álvares Machado,SP, _____ de___________ de ____. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 
 

 

ANEXO V – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE 

ESCRITÓRIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES 

MACHADO E A EMPRESA XXX.  

 

CONTRATO Nº    xx/20xx  –   PREGÃO Nº xx/20xx – PROC xxx – HOMOLOG:     

 

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 xxxxxxxxxxxxx,  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/xx – Sistema de Registro de Preços, que é regida pela Lei 

10.520/02, Decreto Federal n° 7.892/2013, 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 materiais escolares e de escritório, conforme 

segue: 

Item Descrição do Produto Marca V. Unit V. Total 

     

     

     

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:  

O valor estimado do presente contrato será de R$xxx.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

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

disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo: 

 

Conta   16  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.01 Gabinete do Prefeito 

02.01.00  

Funcional 041220003 Administração 

Projeto/atividade = 2003000 Manutenção Gabinete do Prefeito 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 

 

Conta   26  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.02 Diretoria Administração e Planejamento 
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02.02.00  

Funcional 041220004 - Administração 

Projeto/atividade = 2004000 Manutenção Diretoria Administrativa 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 

 

Conta   61  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00  

Funcional 123610047 Educação 

Projeto/atividade = 2041000 Manutenção Ensino Fundamental 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 2  Transferências e convênios Estaduais 

 

Conta   63  Crédito Orçamentário 2 Vinculado 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00  

Funcional 123610047 -   Educação 

Projeto/atividade = 2041000 Manutenção Ensino Fundamental 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 5 Transferências e Convênios Federais Vin 

 

Conta   68  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00  

Funcional 123610061 Educação 

Projeto/atividade = 2041000 Manutenção Ensino Fundamental 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 5  Transferências e convênios Federais vinc 

 

Conta   73  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00  

Funcional 123670039 Educação 

Projeto/atividade = 2042000 Manutenção Ensino Especial 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 

 

Conta   103  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.07 Fundo Municipal de Saúde 

02.07.00  



 
 

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 
 

 

Funcional 103010021 Saúde 

Projeto/atividade = 2021000 Manutenção Serviços da Saúde 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 

 

Conta   104  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.07 – Fundo Municipal de Saúde 

02.07.00  

Funcional 103010021 Saúde 

Projeto/atividade = 2021000  Manutenção dos Serviços da Saúde 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 2 Transferências e Convenio Estaduais -vin 

 

Conta   105  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.07 Fundo Municipal de saúde 

02.07.00  

Funcional 103010021 Saúde 

Projeto/atividade = 2021000 Manutenção Serviços da saúde 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 5  Transf. Convênios Federais – Vinc. 

 

Conta   124  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.09 Diretoria de Obras e Serviços Municipais 

02.09.00  

Funcional 15452002 Urbanismo 

Projeto/atividade = 2023000 Manutenção Serviços Públicos 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 

 

Conta   198  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.10 Diretoria Assist. Promoção Social 

02.10.00  

Funcional 082440034 Assistência Social 

Projeto/atividade = 2023000 Manutenção Serviços Públicos 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 1  Tesouro 

 

Conta   223  Crédito Orçamentário 1 Ordinário 

Órgão  02  Poder Executivo 

Unidade Orçamentária –  02.12 Fundeb 

02.12.00  

Funcional 123610057 Educação 
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Projeto/atividade = 2057000 Manutenção Serviços Fundeb 40% 

Cat Econ 339030000000 Material de Consumo 

Fonte de Recursos = 2  Transferências e convênios Estaduais 

 

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, será adquirido de forma fracionada, acordo com a necessidade do 

município, mediante requisição, sendo ainda que alguns itens poderão não vir a ser solicitados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 

 

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 

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. 
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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 consequência 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 

contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais 

cominações legais. 

  

PM-Álvares Machado, xx  de xxxx de 2017.  

 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 

 

Contratado: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª._______________________________ 

 

 

2ª._______________________________ 


