
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022

Por  solicitação  da  Secretaria  de  Educação, faço  público,  para  conhecimento  dos  interessados que  se
encontra  aberta,  nesta  Municipalidade,  a  licitação  pública  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº
095/2022,  para  Aquisição  de  Materiais  para  Alunos  da  Educação  Especial  Inclusiva,  conforme
condições  estabelecidas  nesse  instrumento  convocatório  e  descritas  nos  anexos,  pelo  tipo  de
MENOR VALOR UNITÁRIO, para atendimento das necessidades do Município de Caçapava, regida pela
Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 4726, de 08 de Outubro de 2021, e legislações, em especial
pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações. 
Em quaisquer das menções às Leis Federais 8666/93 e 10520/02, ou outras Leis Federais, Estaduais, e do
Município  de  Caçapava,  entende-se,  neste  instrumento  convocatório,  que  estão  implícitas  todas  as
alterações e regulamentações sem vigor dessas mesmas leis,  independente de expressa citação neste
sentido, quando da indicação do texto legal.
Para o presente certame o único órgão participante é a Prefeitura Municipal de Caçapava. 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.  Os trabalhos serão conduzidos por
servidor da Secretaria de Administração, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BBMNET Licitações”, constante da página eletrônica do
BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 28/10/2022 – Horário: 09:00 horas.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 28/10/2022 – Horário: 09:01 às 09:15 horas. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28/10/2022 – Horário: 09:15 horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO:   Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e,  
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

1. OBJETO

1.1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022, para Aquisição de Materiais para Alunos da Educação
Especial Inclusiva, conforme descrito nos Anexos.

2.   DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

2.1 –  Poderão  participar  da  licitação:  empresas  brasileiras  ou  empresas  estrangeiras  em
funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado.

2.1.1 – Estão impedidos de participar de qualquer fase do presente processo os interessados
que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes condições: 

a) Organizações Sociais;

b) Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma
de constituição; 

c) Empresas que se apresentarem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão de
obra;

d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país;

e) Empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, exceto empresa em recuperação judicial, desde que
amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta
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econômica  e financeiramente a  participar  de procedimento  licitatório  nos termos da Lei  8.666/93 e da
Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

f) Empresas  que  tenham  sido  declaradas  inidôneas  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração  Pública ou punidos com suspensão do direito  de licitar  e  contratar  com o município  de
Caçapava, nos termos da Súmula 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se a punição vier a
ocorrer durante o andamento desse processo, esta Administração, assegurado o direito à ampla defesa,
poderá excluir a empresa do certame;

g) Empresas  enquadradas  nas  disposições  do  artigo  9º  da  Lei  Federal  8666/93,  ou  que
possuam sócio,  dirigente ou responsável  técnico,  servidor  de qualquer órgão ou entidade vinculada ao
Município de Caçapava; 

h) Empresas Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02.

i) Empresas cujo dirigente,  gerente,  acionista ou detentor  de mais de 5% (cinco por
cento) do capital votante ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, seja parente natural
ou civil,  em linha reta ou colateral,  até o 3º grau, de agente político do Município, subsistindo a
vedação até seis meses depois de finda a respectiva função pública e excetuando o exercício de
função ao Fundo Social de Solidariedade e atividades não remuneradas junto ao Poder Público.

2.2 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos.

3. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET

3.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser
iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico  www.bbmnetlicitacoes.com.br,  acesso
“credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

3.2 –  As  dúvidas  e  esclarecimentos  sobre  credenciamento  no  sistema  eletrônico  poderão  ser
dirimidas  através  da  central  de  atendimento  aos  licitantes,  por  telefone,  WhatsApp,  Chat  ou  e-mail,
disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

3.2.1 –  Qualquer  dúvida  dos  interessados  em  relação  ao  acesso  no  sistema  BBMNET
Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de
segunda a sexta-feira,  das  8  às  18 horas  (horário  de  Brasília)  através  dos  canais  informados no  site
www.bbmnetlicitacoes.com.br.

3.2.2  – A  participação no pregão está condicionada obrigatoriamente à inscrição e
credenciamento do licitante.

3.2.3 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,  não cabendo a  Bolsa Brasileira de
Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

3.2.4 – Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiros designados pela Portaria nº 03/GAB de
21 de Janeiro de 2021, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo  “Licitações  Públicas”  constante  na  página  da  internet  da  Bolsa  Brasileira  de  Mercadorias
(www.bbmnetlicitacoes.com.br).

4. DO ORÇAMENTO BÁSICO E DA DOTAÇÃO A SER ONERADA

4.1 – O valor estimado para a contratação deste certame é de R$ 203.586,58 (duzentos e três mil,
quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) decorrentes das quantidades previstas no
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ANEXO I  -  Proposta de Preços e valores referência conseguidos  mediante pesquisas realizadas pelas
unidades requisitantes.

4.1.1 – DO PREÇO DE REFERÊNCIA
Nos termos do despacho proferido nos autos do Expediente: TC-017796/989/17-6, publicado no

DOE em 08/11/2017, às folhas 26 do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o
valor de referência estimado para a licitação não será divulgado - “Afasto igualmente a queixa acerca da falta
de informação no edital do valor estimado da contratação, pois, em se tratando de certame desenvolvido sob
a modalidade  pregão,  esta  Corte  há  muito  consolidou  o  entendimento  de  que  a  consignação do  valor
estimativo no ato convocatório não é obrigatória.”

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O Licitante será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances.

5.1.1 – Obrigatória apresentação da Proposta Inicial de Preços, nos moldes do Anexo I,
onde constem todos os valores pertinentes ao item ofertado.

5.1.2 – Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio
da plataforma BBMNET Licitações.

5.1.3 –  O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o
direito ao tratamento diferenciado.

5.1.4 - No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA, sendo
vedada a utilização do termo “própria” quando o licitante for o fabricante do produto.

5.2 – O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I.

5.2.1 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste
edital.

5.3 – A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública do Pregão. Se por falha da licitante a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta
será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação.

5.4 – Será desclassificada a proposta que identificar o licitante através da razão social, endereço,
telefone ou qualquer outra informação da empresa.

5.5 – A Empresa vencedora deverá enviar ao Pregoeiro, juntamente a documentação de habilitação,
papel  que identifique (razão social,  endereço completo,  números de telefone e de fac-símile,  e-mail,  e
CNPJ, no mínimo) a licitante e este certame, redigida de forma clara, em língua portuguesa, ressalvando-se
as  expressões  técnicas  de  uso  corrente,  com  apresentação  nítida,  sem  emendas,  rasuras,  borrões,
entrelinhas ou observações feitas à margem, constando da proposta todos os subitens abaixo, devendo
estar datada e assinada na última folha, por quem de direito, e rubricada nas demais, em uma só via,
encaminhada  em  um  único  envelope  (preferencialmente  confeccionado  em  papel  pardo),
indevassavelmente fechado, no prazo estipulado neste edital, informando na parte externa:

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2022
PROPOSTA DE PREÇOS / DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA VENCEDORA)

5.5.1 – Na proposta escrita, deverá conter:
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5.5.1.1 – Especificação clara e completa dos materiais oferecidos, nos moldes do Anexo
I – Proposta de Preços, sem conter quaisquer alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais que um resultado. IMPORTANTE: A especificação do objeto na proposta da
empresa deverá atender às especificações contidas no Anexo I  – Proposta de Preços.  Se a empresa
desejar inserir outras informações pertinentes ao item cotado, poderá fazê-lo; todavia, não poderá desviar-
se das exigências constantes do referido Anexo.

5.5.1.2 – Preços unitário e total, apresentados por item, expressos em moeda corrente
nacional,  cujos valores deverão estar  apresentados livres de quaisquer incidências de impostos,  taxas,
encargos  sociais,  despesas  de  descarregamento,  seguros  ou  fretes,  que  correrão  por  conta  da
adjudicatária, bem como valor total da proposta em algarismos e por extenso,  deverá constar ainda na
proposta de preços, a MARCA dos produtos cotados.

5.5.1.3 – Concordância com entrega: Secretaria de Educação, situada à Rua Francisco
Romão do Amaral, nº 81 – Vila Santa Isabel – CEP 12.284-420, ou outro local previamente indicado, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias a partir da data do recebimento do PEDIDO DE COMPRA, emitida pelo
Setor de Compras da Prefeitura Municipal. É nula e não constituirá qualquer obrigação para a PREFEITURA
a entrega  de  materiais,  sem observância  das  condições  do  Edital.  Eventuais  pedidos  de  prorrogação
deverão  ser  protocolados,  antes  do  vencimento  do  prazo  de  entrega,  devidamente  justificados  pela
CONTRATADA, para serem submetidos à apreciação da unidade gestora, à qual será a responsável e
competente  para  analisar,  avaliar  e  decidir  fundamentadamente  sobre  o  acolhimento  ou  não  dos
argumentos apresentados pela CONTRATADA.

5.5.1.3.1 –  Os  pedidos  de  prorrogações  deverão  estar  acompanhados  de
documentos que comprovem que a impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido se deu por:

5.5.1.3.2 – Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

5.5.1.3.3 –  Impedimento  de  execução  do  contrato  por  fato  ou  ato  de  terceiro
contemporâneo à sua ocorrência.

5.5.1.3.4 – Na análise da documentação apresentada, poderá a unidade gestora
do contrato ou documento equivalente solicitar novos documentos, se necessário, e/ou diligenciar junto a
sites ou outros meios.

5.5.1.3.5 – Pedidos de prorrogação de prazos apresentados após o vencimento do
prazo de entrega ou que não estiverem acompanhados de documentos solicitados acima serão indeferidos
de plano.

5.5.1.3.6 – A apresentação de um pedido de prorrogação do prazo de entrega, por
si só, não suspende nem interrompe a contagem do prazo contratual.

5.5.1.4 – A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data limite para apresentação do envelope contendo-a.

5.5.1.5 – Concordância quanto à forma de pagamento, o qual será efetuado da seguinte
forma: em até 30 (trinta) dias.

5.5.1.6 – A apresentação de quaisquer outras informações afins que julgar necessárias
ou convenientes, não sendo desclassificada a proposta da licitante que não as apresentar.

5.5.1.7 – As propostas sem data serão consideradas como emitidas na data limite para
entrega dos documentos / proposta escrita.
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5.5.1.8 –  As  propostas  assinadas  por  procuração  deverão  vir  acompanhadas  do
respectivo instrumento, caso o mesmo ainda não tenha sido apresentado neste pregão eletrônico.

5.5.1.9 – Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor
numérico e o escrito por extenso, prevalecerá o valor escrito por extenso.

5.5.1.10 – Serão  corrigidos  automaticamente  quaisquer  erros  de  soma  e/ou
multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item,
prevalecendo o unitário.

5.5.2 – Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o
MENOR LANCE UNITÁRIO.

5.5.3 –  Nos preços cotados deverão estar  inclusos todos os custos e demais  despesas e
encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste edital.

5.5.4 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislação em vigor.

5.5.5 –  A  omissão  de  qualquer  despesa  necessária  à  perfeita  realização  do  objeto  será
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a empresa pleitear acréscimos. Da
mesma forma, o preço apresentado deverá incluir todos os benefícios e despesas indiretos, os quais serão
assim considerados. No caso de erros aritméticos, serão considerados pelo pregoeiro, para fins de seleção
e contratação, os valores retificados.

6. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de
junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

6.1.1 –  Os  licitantes  deverão  indicar  no  sistema  eletrônico  de  licitações,  antes  do
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa.

6.1.1.1 – O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá
o direito ao tratamento diferenciado.

6.1.2 –  Ao  final  da  sessão  pública  de  disputa  de  lances,  o  sistema  eletrônico  detectará
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar
123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

6.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

6.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro
convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação listados neste edital.

6.1.3 – Caso ocorra à situação de empate descrita no item  6.1.2.1, o pregoeiro convocará o
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada,
imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o
lote no prazo de cinco minutos.
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6.1.3.1 –  Caso  a  licitante  convocada  não  apresente  lance  inferior  ao  menor  valor
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 6.1.2.1 deverão ser convocadas, na
ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

6.1.3.2 –  A  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  cooperativa  que  primeiro
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo
pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de
habilitação e da proposta de preços, conforme descritos neste edital.

6.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do
início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

6.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como
microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  cooperativa,  seja  desclassificada  pelo  pregoeiro,  por
desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate
de que trata esta cláusula.

6.1.4.1 – Para o efeito do empate,  no caso da desclassificação de que trata o item
anterior,  a  melhor  proposta  passa  a  ser  a  da  próxima  licitante  não  enquadrada  como  microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 6.1.2.2.

6.1.4.2 –  No  caso  de  o  sistema  eletrônico  não  convocar  automaticamente  a
microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  cooperativa,  o  pregoeiro  o  fará  através  do  “chat  de
mensagens”.

6.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 6.1.4.2, a microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então
mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.

6.1.4.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o
seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no
“chat  de  mensagens”,  conforme solicita  este  edital  para  encaminhar  a  documentação  de  habilitação  e
proposta de preços.

6.1.5  –  O  julgamento  da  habilitação  das  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e
cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada
pessoa jurídica.

6.1.6 –  As  Microempresas  e  empresas  de  Pequeno  Porte  que  quiserem  postergar  a
comprovação da regularidade fiscal (a empresa deverá anexar toda documentação na plataforma mesmo
que com alguma restrição,  o  que  pode ser  postergado é  a  regularização da  documentação  e  não a
entrega/apresentação da mesma)  no prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da
documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias
úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do
término do prazo inicial.

7.   DA ABERTURA, FORMULAÇÃO DOS LANCES, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DO EXAME  
DA DOCUMENTAÇÃO E DOS RECURSOS

7.1 – A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da
proposta  inicial  de  preço  e  da  documentação  de  habilitação,  terá  início  à  sessão  pública  do  pregão
eletrônico,  com  a  divulgação  das  propostas  de  preços  recebidas,  passando  o  Pregoeiro  a  avaliar  a
aceitabilidade das propostas.
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7.2. Modo de Disputa utilizado: ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e
será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar  02m00s
(dois minutos para o término da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s
(um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na
hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos
02m00s do período de duração da sessão pública,  o sistema prorrogará automaticamente o tempo de
fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para
o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.

7.2.1 – O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático,
conforme explanado acima.

7.2.2 – Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de
negociação,  a  linha  do  lote/item  também  indica  essa  fase  (na  coluna  Situação)  e,  no  caso  de  uma
Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;

7.2.2.1 –  As  propostas  de  preço  e  as  documentações  de  habilitação  deverão  ser
encaminhadas concomitantemente e eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação neste
edital.

7.3 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar  da sessão de lances.  A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.3.1 – O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao
último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de
diferença  de  valores  ou  de  percentuais  entre  os  lances,  que  incidirá  tanto  em  relação  aos  lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.5 – Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

7.6 –  No  caso  de  desconexão  com  o  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  competitiva  do  Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

7.7 –  Quando  a  desconexão  persistir  por  tempo  superior  a  dez  minutos,  a  sessão  do  Pregão
Eletrônico  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  expressa  aos  operadores
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail
divulgando data e hora da reabertura da sessão.

7.8 – Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do
melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º do Decreto Federal 10.024/19, mediante justificativa.

7.9 –  Assim  que  a  etapa  de  lances  for  finalizada  e  o  sistema  detectar  um  empate,  conforme
estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em
favor ME/EPP/MEI.

7.10 – O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de
menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.
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7.11 –  O  Pregoeiro  anunciará  a  licitante  detentora  da  proposta  ou  lance  de  menor  valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após
negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.12 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às
exigências habilitatórias,  o Pregoeiro  examinará a  proposta ou o  lance subsequente,  verificando a sua
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar
com o participante para que seja obtido preço melhor.

7.13 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade da proposta de melhor
valor médio para esta aquisição.

7.14 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor
da proposta ou lance de menor preço.

7.15 – Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO,  observado o prazo
para  fornecimento,  as  especificações técnicas,  parâmetros  mínimos de  desempenho e  de qualidade  e
demais condições definidas neste edital.

7.16 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.

7.17 – Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas neste
edital, o pregoeiro passará para a etapa habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias.

7.17.1 –  Os  documentos  de  Habilitação,  deverão  estar  com  prazo  vigente,  inseridos  na
plataforma de pregão eletrônico BBMNet Licitações, para que na fase de habilitação o pregoeiro possa fazer
o download de todos os documentos.

7.17.1.1 –  Toda  a  Documentação  de  Habilitação  deverá,  obrigatoriamente,  ser
encaminhada por meio eletrônico, concomitantemente com a proposta de preços, quando do início
dos procedimentos para a participação no certame. Sob pena de inabilitação se assim o licitante não
proceder.

7.18 – Os documentos relativos à habilitação, da empresa vencedora deverão ser encaminhados em
originais  ou  cópias  autenticadas,  no  prazo  máximo  de  03  (três)  dias  úteis,  contados  da  data  de
encerramento da sessão pública virtual, juntamente a proposta de preços escrita consolidada de acordo
com os lances efetuados na plataforma eletrônica, para PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA.

Endereço: Rua Capitão Carlos de Moura, 243, 
Vila Pantaleão.   Caçapava/SP – CEP: 12280-050.  
Setor:      S  etor de Compras.   Fone: (12) 3654-6618  

7.18.1 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta dentro do
prazo acima estabelecido acarretará nas sanções previstas nesse edital, podendo o Pregoeiro convocar a
empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

7.18.1.1 – A critério do Pregoeiro, desde que devidamente justificado, o prazo constante
no item 7.18 poderá ser prorrogado.

7.18.2 –  Independente  de  manifestação  do  pregoeiro  sobre  a  documentação,  o  envio  (ou
protocolo) dos documentos originais, ou suas cópias autenticadas, é sempre obrigatório.

7.18.2.1 –  Os  documentos  eletrônicos  produzidos  com a  utilização  de  processo  de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de
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2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação as signatárias, dispensando-se o envio de
documentos originais e cópias autenticadas em papel.

7.18.3 –  No  caso  de  desclassificação  do  licitante  arrematante,  o  novo  licitante  convocado
deverá respeitar o mesmo prazo previsto neste edital para envio da documentação, a contar da convocação
pelo pregoeiro através do chat de mensagens.

7.18.4 – A inobservância aos prazos, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da
proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e
consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

7.18.5 –  Constatado  o  atendimento  das  exigências  de  habilitação  fixadas  neste  edital,  o
licitante será declarado vencedor.

                        7.18.5.1 – As Microempresas e empresas de Pequeno Porte que quiserem postergar a
comprovação da regularidade fiscal (a empresa deverá anexar toda documentação na plataforma mesmo
que com alguma restrição,  o  que  pode ser  postergado é  a  regularização da  documentação  e  não a
entrega/apresentação da mesma)  no prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da
documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias
úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do
término do prazo inicial.

7.19 – Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá
fazê-lo manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, devendo ser formalizada em
campo específico do sistema de licitações, sendo seu prazo este de 30 (trinta) minutos. Posteriormente
formalizando junto ao Setor de Compras, no endereço constante no item 7.18, ou diretamente na Plataforma
de pregão eletrônico, no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

7.20 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes
classificados e desclassificados. 

7.21 – Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza se forem enviados fisicamente,
devem ser endereçados ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Compras, em dias úteis, no horário
das 9h às 15h30, o qual deverá receber examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá
sobre sua pertinência. O recurso e contrarrazões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico,
número do processo e do órgão solicitante da licitação.

7.22 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

7.23 – Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

7.23.1 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

7.23.2 –  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  na  sessão  importará  a
preclusão do direito de recurso e o pregoeiro poderá adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor,
encaminhando posteriormente o processo para homologação da Sra. Prefeita Municipal de Caçapava;

7.23.3 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Sra.
Prefeita Municipal de Caçapava adjudicará referidos itens recorridos e os homologará para determinar a
contratação.

7.23.4 – Não serão aceitos, nesta oportunidade, recursos versando sobre eventuais falhas na
regularidade fiscal e trabalhista de microempresas e empresas de pequeno porte. Os recursos quanto a
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esta documentação somente serão aceitos após decisão final sobre os novos documentos que poderão ser
apresentados antes da emissão da Nota de Empenho para tais empresas.

7.23.5 – Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia
do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais contrarrazões pelos
demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios.

7.23.6  – Não serão  passíveis  de  apreciação  os  motivos  expostos  em memoriais  que  não
tenham sido alegados no ato da manifestação na sessão pública de pregão.

7.24 –  Quando  o  adjudicatário  convocado,  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua  proposta,  não
apresentar situação regular ou se recusar a retirar ou aceitar Autorização para Fornecimento ou instrumento
equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 

7.25 – Fica reservado a Sra. Prefeita Municipal de Caçapava o direito de aceitar o resultado final
apresentado pelo pregoeiro; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no
procedimento  ou  julgamento,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  parecer  escrito  e
devidamente  fundamentado;  e,  ainda,  revogá-lo  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

7.26 – As propostas que não atendam as exigências deste ato convocatório, aquelas com preços
excessivos ou manifestamente inexequíveis, que ofereçam vantagem não prevista nesse ato convocatório,
ou, ainda, vantagens baseadas na oferta dos demais proponentes, serão desclassificadas, sem que as
proponentes tenham direito a qualquer indenização, e, sem prejuízo do Executivo Municipal representar aos
poderes competentes, no termos dos artigos 100 e seguintes da Lei Federal 8666/93

8  .    DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO  

8.1 – Para fins de habilitação no presente pregão as empresas interessadas deverão apresentar os
documentos a seguir especificados, válidos na data limite para entrega dos envelopes – quando for o caso,
documentos esses que poderão ser entregues em original; por qualquer processo de cópia, autenticada
por cartório competente ou por servidor desta Administração (neste último caso mediante a apresentação,
no momento de abertura dos envelopes, dos respectivos originais), ou, ainda, publicação em  órgão de
imprensa oficial. Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria  natureza,  comprovadamente,  forem  emitidos  somente  em  nome  da  matriz.  Os  documentos
deverão ser inseridos na plataforma de pregão eletrônico BBMNet Licitações, para que na fase de
habilitação o pregoeiro possa fazer o download de todos os documentos.

8.1.1 – Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os
estabelecimentos. No momento do recebimento do objeto deste certame, as respectivas notas fiscais
deverão  ser  da  mesma  empresa/CNPJ/endereço  da  que  participou  desse  certame  ou  de  seu
estabelecimento (filial) que executou o contrato. Caso o licitante vencedor abra uma filial posteriormente
ao certame para prestar o serviço no Município da contratante em razão do objeto contratual, aplicar-se-ão
as regras citadas acima.

Para Habilitação Jurídica

8.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual (com prova de registro na Junta Comercial
ou repartição correspondente); Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato inicial e suas
alterações  ou  contrato  social  consolidado),  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de  sociedades
comerciais,  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhado  de  documentos  da  eleição  de  seus
administradores;  Inscrição do ato  constitutivo,  no caso de sociedades civis,  acompanhada de prova da
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diretoria  em  exercício;  Prova  de  cumprimento  da  legislação  brasileira  relativa  à  autorização  para
funcionamento  no  País  (somente  para  empresas  estrangeiras  já  estabelecidas  no  Brasil),  mediante
apresentação de Decreto de Autorização e ata de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Para Qualificação Econômico-Financeira

8.3 -  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperações  judiciais  e  extrajudiciais  expedida  pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data de
apresentação (documento a ser confirmado on-line, junto ao órgão emitente que disponibilize esse serviço).

8.3.1 -  Caso  a  licitante  esteja  em  recuperação  judicial  deverá  apresentar  Plano  de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos
os requisitos de habilitação econômico-financeiro estabelecidos neste edital.

Para Regularidade Fiscal e Trabalhista

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

8.5 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.6 – Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida
pela Caixa Econômica Federal, (ambas podendo ser obtidas via Internet), aceitando-se também certidões
positivas com efeitos de negativa ou certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

8.7 –  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a
apresentação da respectiva certidão negativa (CNDT), dentro de sua validade, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11, aceitando-se também certidão positiva
com efeito de negativa;

8.8  – Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certidão conjunta negativa de débitos
relativos a tributos federais, regularidade social e a dívida ativa da União), Estadual (certidão negativa de
débitos inscritos na dívida ativa, apenas ICMS) e Municipal (apenas tributos mobiliários do domicílio ou sede
do licitante), na forma da lei, aceitando-se também certidões positivas com efeitos de negativa;

Para Qualificação Técnica

8.9 –  Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, observado o limite de 50% preconizado pela
Súmula 24 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comprovação essa que será atendida por
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. Caso referidos atestados não
detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s)
respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais);

8.9.1 – Admitir-se-á a somatória dos atestados que comprovem a execução do objeto.

DECLARAÇÕES

8.10 – Declaração de que não há fato impeditivo, ou seja, de que não há declaração de inidoneidade
ou suspensão temporária de participação, nos termos do Art. 87, incisos III (Penalizados no Município de
Caçapava) e IV, da Lei Federal 8666/93, com sua redação mantida inalterada até os dias atuais e Art.7º da
Lei  10.520/02  (Penalizados  no  Município  de  Caçapava)  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração
Pública,  comprometendo-se  a  comunicar  a  eventual  ocorrência  desses  fatos  durante  o  processamento
deste certame e vigência das avenças dele decorrentes (Anexo III);
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8.10.1 – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, na versão IV.1 ou (IV.2 –
Para empresas optantes pelo uso do Beneficio da Lei Complementar Federal 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/14), devidamente preenchida e assinada (Anexo IV);

8.10.2 – Declaração em atendimento ao artigo 27º, Inciso V da Lei 8.666/93 no sentido de que
cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal no que diz respeito à proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de quatorze anos (Anexo V);

8.10.3 –  Declaração  relativa  à  Lei  Complementar  Federal  123/06,  alterada  pela  Lei
Complementar 147/14, para empresas optantes pelo uso do Beneficio (Anexo VI);

8.10.4 – Juntamente a documentação deverá ser apresentado compromisso formal no sentido
de que, uma vez declarada adjudicatária do objeto deste certame, assinará, juntamente a esta Prefeitura
Municipal de Caçapava e concomitante com a assinatura da avença que decorrerá do presente certame,
Termo  de  Ciência  e  Notificação (Anexo  II); (ESTE  ANEXO  TEM  SUA  APRESENTAÇÃO
“FACULTATIVA” NOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA SUA ASSINATURA
NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE).

8.10.5  –  Na  hipótese  de  não  constar,  expressamente,  o  prazo  de  validade  em certidões
negativas ou nesse edital, prevalecerá o prazo de 90 (noventa) dias, corridos, contados da data de emissão
do documento até a data limite para apresentação dos ENVELOPES, sendo que todos os documentos
deverão estar com seus prazos de validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para abertura
do  ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA. Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros
documentos exigidos nesse edital.

8.11 – As Microempresas e empresas de Pequeno Porte que quiserem postergar a comprovação da
regularidade fiscal (a empresa deverá anexar toda documentação na plataforma mesmo que com alguma
restrição, o que pode ser postergado é a regularização da documentação e não a entrega/apresentação da
mesma) no prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir
da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por
igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

8.12 – A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06
alterado pela Lei nº 147/14 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais.

8.13 – Para eventual assinatura de Ata de Registro de Preços / Contratos, a empresa deverá
apresentar o ANEXO IX, conforme especificado no Item 12.5 do presente Edital. 

9. DOS ESCLARECIMENTOS OU DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

9.1 –  Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do certame, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos ou informações através de solicitação escrita formulada, de segunda à
sexta-feira, no horário das 8: 00 às 17: 00 horas, no qual serão devidamente prestadas, ou impugnar o ato
convocatório do pregão.

9.2 – Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste
edital,  ou  impugnações ao mesmo,  deverão  ser  encaminhados ao  Setor  de Compras  desta  Prefeitura
Municipal, Não serão aceitos pedidos de informações ou questionamentos verbais, admitindo-se no caso, as
formuladas através  do e-mail  cpl@cacapava.sp.gov.br,  ou na plataforma de pregão eletrônico  BBMNet
Licitações.

9.3 – Caberá a Secretaria de Administração decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
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9.4 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.

9.5  – Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou informações,
pressupõe-se  que  os  elementos  fornecidos  são  suficientemente  claros  e  precisos,  não  cabendo,
posteriormente, o direito a qualquer reclamação.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 – Em caso de recurso,  caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto  ao licitante
declarado vencedor.

10.2 –  A  homologação  é  ato  de  competência  da  autoridade  que  determinou  a  abertura  do
procedimento.

11.   DAS OBRIGAÇÕES DAS ADJUDICATÁRIAS  

11.1 – Da(s) adjudicatária(s) exigir-se-á fiel cumprimento a todas as determinações do presente Edital
e seus anexos.

11.2  –  Quando  da  efetivação  do  objeto  desse  certame  licitatório  será  entregue  contrato  ou
Autorização de Fornecimento para as empresas vencedoras, sendo os adjudicatários chamados via Aviso
de Recebimento por e-mail, a retirá-la em até cinco dias úteis, contados do recebimento do chamamento,
sob pena de decair  o direito ao fornecimento,  sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
Federal 8.666/93.

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1 – A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato ou documento equivalente.

12.1.1 –  Decorrido  o  prazo sobredito,  contado do  recebimento do comunicado  oficial  para
assinatura do Contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à
contratação e estará sujeita às penalidades previstas neste edital.

12.2 – Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do
contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de
manutenção da habilitação, será convocada a licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta
classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 8 deste edital.

12.2.1 – O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do
Contrato  com  o  Contratante,  observadas  as  ofertas  anteriormente  apresentadas  pelos  licitantes,  sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no
certame.

12.3  – A Contratada está obrigada a aceitar,  nas mesmas condições contratuais,  acréscimos ou
supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

12.4 – Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por
escrito e também integrará o Contrato.

12.5 – Para fins de eventual formulação de Ata de Registro de Preços e Contratos a empresa
participante do presente certame, deverá inserir na Plataforma do BBMnet Licitações, bem como no
envelope de habilitação o  ANEXO IX – Formulário de dados para eventual elaboração de Ata de
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Registro de Preços / Contratos, devidamente preenchido, inclusive com os dados de todos os sócios
integrantes da sociedade. 

13. O  BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

13.1 – Compete à Contratante:

13.1.1 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

13.1.2 – Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.

14. ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO

14.1 –   Concordância com entrega: Secretaria de Educação, situada à Rua Francisco Romão do
Amaral, nº 81 – Vila Santa Isabel – CEP 12.284-420, ou outro local previamente indicado, no prazo máximo
de 90 (noventa) dias a partir  da data do recebimento do PEDIDO DE COMPRA, emitida pelo Setor de
Compras  da Prefeitura  Municipal.  É nula  e  não constituirá  qualquer  obrigação para  a  PREFEITURA a
entrega do produto, sem observância das condições do Edital. Eventuais pedidos de prorrogação deverão
ser protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA,
para serem submetidos à apreciação da unidade gestora, à qual será a responsável e competente para
analisar, avaliar e decidir fundamentadamente sobre o acolhimento ou não dos argumentos apresentados
pela CONTRATADA.

14.2 – A Secretaria requisitante é o órgão credenciado pelo Município de Caçapava, para vistoriar a
execução e o recebimento do objeto correspondente a Autorização de Fornecimento, e a prestar toda a
assistência e a orientação que se fizerem necessárias

15. DO PAGAMENTO

15.1 –  O pagamento  será  efetuado após liquidação  da  despesa  por  meio  de crédito  em conta-
corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos contados da
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor responsável pelo recebimento do(a)
Sigla do Órgão. A contratante somente pagará a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e
entregues.

15.2 – Para fazer jus ao pagamento,  a empresa deverá apresentar,  juntamente o documento de
cobrança,  prova  de  regularidade  perante  a  Fazendas  Federal (certidão  conjunta  negativa  de  débitos
relativos a tributos federais, regularidade social e a dívida ativa da União), perante o FGTS – CRF e ICMS
da Fazenda Estadual do domicílio do contratado.

15.3 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.4  – Caso se  faça  necessária  a  reapresentação  de  qualquer  Nota  Fiscal/Fatura  por  culpa  do
contratado, o prazo previsto no item 15.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

15.5 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

15.6 – No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE.

16. SA  NÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1  – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a contrato ou retirar a Nota de Empenho,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se
às penalidades cabíveis estabelecidas neste Edital.
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16.2 – O atraso na execução do objeto licitado, segundo definido na Nota de Empenho expedida pelo
órgão licitador, poderá sujeitar à CONTRATADA a multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) do valor
total do item ou dos itens em atraso, por dia.

16.3 – Pela realização do objeto em quantidade e/ou qualidade em desacordo com o especificado, a
CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia para efeitos de aplicação da penalidade definida
no subitem abaixo, ou sanar as irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (este prazo poderá ser
reduzido ou ampliado a critério do Município).

16.3.1  – Decorrido o prazo da defesa prévia, o Município poderá aplicar multa diária de 1 %
(um por cento) do valor total do(s) item(ns) em desacordo enquanto persistir a irregularidade, até o prazo de
30 (trinta) dias, quando se caracterizará a inexecução total do objeto.

16.4 –  As  multas  a  que  aludem  os  itens  16.2.  e  16.3.  e  seu  subitem  não  impedem  que  a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Edital.

16.5 –  Pela inexecução total ou parcial do objeto o Município poderá, garantida a prévia defesa e
observado o disposto no item 16.3 deste Edital, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.5.1 – Multa de 20% (vinte por cento) pela inexecução total calculada sobre o valor integral
de cada item contratado;

16.5.2 – Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o valor integral
de cada item contratado em atraso;

16.6 –  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e

16.7 –  O  licitante  que  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  certame,  não  mantiver  a
proposta, lance ou oferta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo,
fizer  declaração falsa ou cometer  fraude fiscal  garantido o direito  prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.8 –  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir o Município
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção.

16.9 –  Os  prazos  para  defesa  prévia  serão  de  05  (cinco)  dias  úteis,  na  hipótese  de  multa  e
impedimento de contratar com o Município, e de 10 (dez) dias na hipótese de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.

16.10 –  As  penalidades  aqui  previstas  são  autônomas  e  suas  aplicações,  que  poderão  ser
cumulativas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

16.11 – O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres do Município de Caçapava, dentro de
10 (dez) dias da data de sua notificação, mediante guia de recolhimento oficial.

16.12  – As decisões relacionadas a multas, penalidades e advertências, bem como as notificações
dessas decisões, serão publicadas no Diário Oficial do Município e enviadas via e-mail para as empresas
sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmação de recebimento da decisão
(sendo obrigação da licitante manter e-mail valido e atual no cadastro de licitantes desta Municipalidade).

17. DISPOSIÇÕES FINAIS
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17.1 – A apresentação da proposta implicará na aceitação por parte do proponente das condições
previstas  neste  edital  e  seus  anexos,  não  cabendo  o  direito  a  qualquer  ressarcimento  por  despesas
decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão.

17.2 – Pela elaboração e apresentação da proposta e Documentação, as empresas não terão direito
a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

17.3 – Este edital e seus anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) beneficiárias, farão
parte integrante do contrato, independente de transcrição.

17.4 – Ao apresentar suas propostas, as licitantes concordam em assumir inteira responsabilidade
pela perfeita execução do fornecimento.

17.5 – A simples apresentação das propostas pelas empresas implica na aceitação tácita de todos os
termos deste Edital e seus anexos.

17.6 – A  Administração  poderá  solicitar,  de  qualquer  licitante,  informações  e  esclarecimentos
complementares para perfeito juízo e atendimento da Documentação ou Proposta apresentada.

17.7 – A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à
Administração,  quando  solicitados  eventualmente  neste  sentido,  será  automaticamente  excluída  da
presente licitação.

17.8 – A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, podendo também anulá-la, sem que caiba as licitantes o direito a
qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso.

17.9 – Não será permitida a realização do objeto licitado sem que o órgão competente do Município
de Caçapava emita, previamente, a respectiva NOTA DE EMPENHO.

17.10 – Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou preços públicos
porventura devidos.

17.11 – Os casos omissos neste edital de pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com base na
legislação.

17.12 – Para que o interessado proceda com “vistas” ao processo, deverá apresentar requerimento
por escrito, assinado por quem de direito, além de documento de identificação pessoal, sendo que nesse
ato será lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual será devidamente datado e assinado pelo interessado
e  pelo  funcionário  que  o  recepcionou.  Vistas  aos  autos  ocorrerão  sem  retirada  dos  mesmos  das
dependências da Prefeitura Municipal de Caçapava.

17.13  – O pregoeiro e sua Equipe de Apoio, se entenderem conveniente ou necessário, poderão
utilizar-se  de  assessoramento  técnico  e  específico  para  tomar  decisões  relativas  ao  presente  certame
licitatório, o qual se efetivará através de parecer formal que integrará o respectivo processo.

17.14  – As  normas  disciplinadoras  deste  pregão serão  interpretadas em favor  da  ampliação  da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse
público, da finalidade e da segurança do procedimento e dos futuros ajustes dele decorrentes.

17.15 – Em caso de dúvidas quanto à comprovação de horário de quaisquer eventos marcados para
este certame licitatório, prevalecerá o horário oficial de Brasília.

17.16 – Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início  e  incluir-se-á  o  do  vencimento  e  considerar-se-ão  os  dias  consecutivos,  exceto  quando  for
explicitamente  disposto  em  contrário.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  em  dias  de  expediente  na
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Prefeitura de Caçapava com exceção ao item 7.24 deste edital, de forma que, caso o término do prazo das
24 horas expire num sábado ou feriado, ainda sim, contará para os fins legais.

17.17 – Muito embora os documentos estejam apresentados de forma individualizada, todos eles se
completam,  sendo  que  cada  proponente  deve,  para  a  apresentação  de  PROPOSTA  DE  PREÇOS  e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como eventuais outros documentos, ao se valer do edital, inteirar-
se  de  sua  composição,  tomando  conhecimento,  assim,  das  condições  administrativas  e  técnicas  que
nortearão o desenvolvimento do certame e a formalização da contratação, de sorte que todos os aspectos
mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.

17.18  – O pregoeiro conforme o caso poderá, no interesse da Prefeitura Municipal  de Caçapava
relevar aspectos puramente formais nas propostas e nos documentos de habilitação apresentados pelas
licitantes, desde que não comprometa a lisura e o caráter competitivo desta licitação.

17.19 –  Para  dirimir  quaisquer  questões  decorrentes  da  licitação,  não  resolvidas  na  esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Caçapava.

17.20 – Para conhecimento público, expede-se o presente Edital.

17.21 – Constitui parte integrante deste edital:

Anexo I – Proposta de Preços.
Anexo II – Compromisso de Assinatura do Termo de Ciência e Notificação.
Anexo III – Modelo de termo de inexistência de fato impeditivo.
Anexo IV – Declaração de cumprimento dos requisitos (apresentar dentro do envelope
habilitação)  e  na  plataforma  de  pregão  eletrônico  BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes).

Anexo IV.1  –  sem os benefícios da Lei Complementar Federal 123/06 alterado
pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, ou

Anexo IV.2 –  com os benefícios da Lei Complementar Federal 123/06 alterado
pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16.
Anexo V – Declaração Relativa ao Art.27, inciso V da Lei Federal 8666/93.
Anexo VI – Declaração relativa à Lei Complementar Federal 123/06, alterada pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16,  para empresas optantes pelo uso do beneficio (anexo
III.2), (apresentar dentro envelope habilitação) e na plataforma de pregão eletrônico BBMNET
(www.bbmnetlicitacoes.com.br/credenciamento-de-licitantes).
Anexo VII – Minuta de Contrato
Anexo VIII –  Termo de Referência
Anexo IX – Formulário de dados para eventual elaboração de ata de registro de preços /
contratos

Caçapava, 26 de setembro de 2022

_________________________________   
Marcos Eduardo Bertti

Secretário Interino de Administração
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        RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE                                                                                                     

                                                                                                                                       

        C . N . P . J .                                                                                                                

                                                                                                                                       

        E  N  D  E  R  E  C  O                                                    No.        0  Bairro :                               

                                                                                                                                       

        C  I  D  A  D  E                                          CEP:          UF:    Tel/Fax:                                        

                                                                                                                                       

        DATA DE ENCERRAMENTO       28 /10 /2022   As  09 : 00   DATA DE ABERTURA   28 /10 /2022   As 09 : 01                           

                                                                                                                                       

        VALIDADE DA PROPOSTA       CONFORME EDITAL                                                                                      

                                                                                                                                       

        CONDIC?ES DE PAGAMENTO     CONFORME EDITAL                                                                                      

                                                                                                                                       

       ITEM   QUANT.     UN               ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS             MARCA      VL UNITARIO     VL TOTAL     

                                                                                                                                       

       001        20,000  UN 99.00111.0002 ADAPTADOR ARANHA-MOLA                                                                       

                             ADAPTADOR ARANHA-MOLA. ADAPTADOR ERGONOMICO, TUBU                                                         

                             LAR FLEXIVEL, QUE PERMITE AJUSTES GRADUAIS TAMANH                                                         

                             O MEDIO 8 X 8 CM. FACILITAR, DIRECIONAR OU SUBSTI                                                         

                             TUIR A PINCA TRIPODE, NECESSARIA PARA A ATIVIDADE                                                         

                              DE ESCRITA. INDICADO PARA CASOS DE PARALISIA CER                                                         

                             EBRAL, AVES, POS OPERATORIO DO POLEGAR, TENDINITE                                                         

                             S, LESAO MEDULAR E OUTROS, ONDE SE DESEJA FACILIT                                                         

                             AR, REEDUCAR OU  UBSTITUIR A PREENSAO NECESSARIA                                                          

                             PARA A ESCRITA. CAIXA EM MDF TAMANHO 17 X 9 X 4,5                                                         

                              CM                                                                                                       

       002        20,000  UN 64.00008.0010 ADAPTADOR ERGONOMICO CORRECAO DA ESCRITA                                                    

                             APOIO ERGONOMICO DE ESCRITA CANETA LAPIS - 2 DEDO                                                         

                             S. AUXILIA NA PEGADA CORRETA NO LAPIS OU CANETA,                                                          

                             AUXILIANDO NA ESCRITA CORRETA. IDEAL PARA CRIANCA                                                         

                             S COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS OU NAO,                                                         

                              AUXILIANDO NA PEGADA CORRETA, PRINCIPALMENTE NA                                                          

                             COORDENACAO MOTORA FINA (PINCA). MATERIAL: SILICO                                                         

                             NE. DIMENSOES: DIAMETRO 8 MM (BURACO).                                                                    

       003        20,000  UN 64.00008.0009 ADAPTADOR DE ESCRITA TIPO PERA                                                              

                             ADAPTADOR DE ESCRITA DE SILICONE, CORRETOR DE CAL                                                         

                             IGRAFIA, ESTIMULADOR DE MOVIMENTO DE PINCA, SUPOR                                                         

                             TE ERGONOMICO PARA CANETA OU LAPIS MODELO PERA                                                            

                             GARANTE A POSICAO CORRETA DOS DEDOS, TANTO PARA D                                                         

                             ESTROS QUANTO PARA CANHOTOS, ALEM DE SER MUITO CO                                                         

                             NFORTAVEL. AJUDA A ACELERAR O APRENDIZADO DAQUELE                                                         

                             S COM DIFICULDADES MOTORAS. ASSEGURA O POSICIONAM                                                         
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                             ENTO CORRETO DOS DEDOS; NAO DEIXA QUE O LAPIS CAI                                                         

                             A DOS DEDOS; DA SEGURANCA NA ESCRITA; DA CONFORTO                                                         

                              NA HORA DA ESCRITA; PREVINE CALOSIDADES. CARACTE                                                         

                             RISTICAS DO PRODUTO: SILICONE DE QUALIDADE ALIMEN                                                         

                             TAR (RESISTENCIA E MALEABILIDADE); AUXILIA NO MOV                                                         

                             IMENTO DE PINCA; ANEL DE POSICIONAMENTO PARA PREC                                                         

                             ISAO; CORRECAO E ADAPTACAO DE ESCRITA; DIMENSOES:                                                         

                              DIAMETRO 8 MM (BURACO). GARANTIA DE 3 MESES CONT                                                         

                             RA DEFEITOS DE FABRICACAO.                                                                                

       004        20,000  UN 64.00008.0011 ADAPTADOR PARA ESCRITA MODELO CAVERNA                                                       

                             O ADAPTADOR PARA ESCRITA CAVERNA POSICIONA CORRET                                                         

                             AMENTE OS DEDOS E, POR POSSUIR ASAS, NAO DEIXA QU                                                         

                             E UM SE POSICIONE SOBRE O OUTRO. AUXILIAM NO INIC                                                         

                             IO DA ALFABETIZACAO TANTO DE CRIANCAS COMO ADULTO                                                         

                             S: FACILITA A ESCRITA DE CRIANCAS E ADULTOS. CARA                                                         

                             CTERISTICAS: 90% DA SUPERFICIE DE CONTATO DOS DED                                                         

                             OS COM O PRODUTO; TEXTURA DELICADA E CONFORTAVEL;                                                         

                              NAO POSSUI LATEX; DESIGN ERGONOMICO, AJUDA A DIM                                                         

                             INUIR DORES E FADIGA; PARA DESTROS E CANHOTOS.                                                            

       005        20,000  UN 64.00008.0007 ADAPTADOR DE ESCRITA DEDAL TIPO GARRA M                                                     

                             ADAPTADOR PARA LAPIS TIPO GARRA M. CONFECCIONADO                                                          

                             EM BORRACHA MALEAVEL PARA ENCAIXE NAS FALANGES DI                                                         

                             STAIS DOS DEDOS POLEGARES, INDICADOR E MEDIO. FAV                                                         

                             ORECE PREENSAO TRIPODE FUNCIONAL, CONTENDO A TROC                                                         

                             A INADEQUADA DA PREENSAO.                                                                                 

       006        20,000  UN 64.00008.0008 ADAPTADOR TRIANGULO PARA ESCRITA                                                            

                             DESIGN ERGONOMICO AJUDA NO POSICIONAMENTO CORRETO                                                         
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                              DOS DEDOS. AUMENTA O CONFORTO E MELHORA O CONTRO                                                         

                             LE NA ESCRITA. ENGROSSA O LAPIS, CANETA E PINCEL                                                          

                             FACILITANDO A PEGADA. MATERIAL MUITO RESISTENTE 1                                                         

                             00% SILICONE SEGURO. PARA DESTROS E PARA CANHOTOS                                                         

                             .                                                                                                         

       007         5,000  UN 74.00002.0557 BRINQUEDO ALFABETARIO BRAILLE                                                               

                             REF. CA - 3330 - NUMERO DE PECAS: 27 - MEDIDA: 90                                                         

                             X 40 X 15 MM. EMBALAGEM: POTE TRANSPARENTE - MEDI                                                         

                             DA: 170 MM ALTURA. FAIXA ETARIA: A PARTIR DE 2 AN                                                         

                             OS.                                                                                                       

       008         5,000  UN 71.00017.0173 BOLA DE FUTEBOL DE SALAO COM GUIZO                                                          

                             BOLA OFICIAL DE FUTSAL COM GUIZO INTERNO COSTURAD                                                         

                             A A MAO, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU. PRODU                                                         

                             TO ESPECIFICO PARA DEFICIENTES VISUAIS. CIRCUNFER                                                         

                             ENCIA: 61-64CM. PESO 410 - 440G. CAMARA BUTYL. MI                                                         

                             OLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO.                                                                              

       009         5,000  UN 67.00008.0022 CALCULADORA SONORA E LETRAS GRANDES                                                         

                             PARA PESSOAS COM BAIXA ACUIDADE VISUAL OU CEGUEIR                                                         

                             A. RECURSO AUDITIVO COM VOZ SINTETIZADA EM LINGUA                                                         

                              PORTUGUESA. TECLADO E DISPLAY COM NUMEROS GRANDE                                                         

                             S E DISPLAY COM LEVE INCLINACAO FACILITANDO A VIS                                                         

                             UALIZACAO E A LEITURA. AUTO DESLIGAMENTO. MODELO                                                          

                             DE MESA COM 12 DIGITOS, COM CALCULOS BASICOS. TEC                                                         

                             LAS PLASTICAS RESISTENTES. DIMENSOES APROXIMADAS:                                                         

                              LARGURA 21,0CM, ALTURA 5,0CM, COMPRIMENTO 29,5CM                                                         

                             .                                                                                                         

       010         1,000  UN 74.00002.0883 DADO EM RELEVO                                                                              
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                             PARA ATENDER PESSOAS COM DIFICULDADES VISUAIS. TE                                                         

                             M EM SUAS FACES PONTOS EM ALTO RELEVO QUE FACILIT                                                         

                             A A PERCEPCAO TATIL. O JOGO AJUDA A DESENVOLVER A                                                         

                              ATENCAO, MEMORIA, NOCOES MATEMATICAS (SOMA), CON                                                         

                             CENTRACAO, RACIOCINIO, MEMORIA, SOCIALIZACAO E IN                                                         

                             CLUSAO DE PESSOAS COM DIFICULDADES VISUAIS. 2 PEC                                                         

                             AS EM MADEIRA TAMANHO 4,5 X 4,5 X 4,5 CM.                                                                 

       011         2,000  UN 74.00004.0224 JOGO DESAFIO DAS CORES                                                                      

                             DESENVOLVIDO PARA INTERACAO, DESDE A PRIMEIRA INF                                                         

                             ANCIA (COM AUXILIO DE PAIS E EDUCADORES) ATE A TE                                                         

                             RCEIRA IDADE, PROPORCIONANDO ALEM DAS REGRAS DO J                                                         

                             OGO, UMA DINAMICA DESAFIADORA. ATIVIDADES EDUCATI                                                         

                             VAS: UM ESTIMULO A COORDENACAO E A MEMORIA O DESA                                                         

                             FIO DAS CORES FOI DESENVOLVIDO PARA ESTIMULAR A C                                                         

                             OORDENACAO MOTORA, A IDENTIFICACAO E ASSOCIACAO D                                                         

                             AS CORES E MUITA ATENCAO, PROPORCIONANDO UMA DINA                                                         

                             MICA DESAFIADORA NOS SEUS DIFERENTES NIVEIS DE AP                                                         

                             LICACAO. COMPONENTES: 1 TABULEIRO E 61 BASTOES.                                                           

       012         1,000  UN 99.00111.0004 FACILITADOR COM TUBO CROMADO PESADO                                                         

                             FACILITADOR COM TUBO CROMADO PESADO, DOIS RECEPTO                                                         

                             RES EM CADA PONTA, UM PARA TALHER, OUTRO PARA UM                                                          

                             LAPIS, CANETA, PINCEL. O TALHER PODERA SER RETO O                                                         

                             U CURVO, METAL OU PLASTICO, COM OU SEM BALANCINHO                                                         

                             . INDICACAO PARA TREMORES E MOVIMENTOS INVOLUNTAR                                                         

                             IOS DISTAIS.                                                                                              

       013         1,000  UN 99.00113.0007 KIT 3 ENGROSSADORES DE ESPUMA MULTIUSO                                                      

                             TUBO DE ESPUMA PARA ENGROSSAR A PEGA DE CERTOS UT                                                         
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                             ENSILIOS DO DIA-A-DIA. ERGONOMICO E ADAPTATIVO, C                                                         

                             RIA UMA MAIOR AREA DE CONTACTO PARA UMA PEGA MAIS                                                         

                              FACIL E ESTAVEL. FEITO DE UMA ESPUMA MACIA E QUE                                                         

                              SE ADAPTA FACILMENTE, TORNANDO A PEGA DO OBJETO                                                          

                             MAIS CONFORTAVEL, DIMINUINDO A FADIGA QUANDO A PE                                                         

                             GA E REALIZADA COM MAIS FORCA. ADAPTAVEL A MAIORI                                                         

                             A DOS OBJETOS COM PEGAS CILINDRICAS: CANETAS, LAP                                                         

                             IS, MARCADORES, GIZ, PINCEIS, TALHERES, ESCOVAS D                                                         

                             E DENTES, ESCOVAS DE CABELO, PEQUENAS LANTERNAS,                                                          

                             ACESSORIOS DE MAQUILHAGEM, ETC. FACIL DE CORTAR C                                                         

                             OM A TESOURA, DE MODO A AJUSTAR AO COMPRIMENTO PR                                                         

                             ETENDIDO PARA O UTENSILIO EM QUESTAO. TUBO DE ESP                                                         

                             UMA COM CERCA DE 30 CM DE COMPRIMENTO. KIT COM TR                                                         

                             ES UNIDADES, SEMDO 3 DIAMETROS DIFERENTES, ASSOCI                                                         

                             ADO A CADA COR:  AZUL: 1,6 CM DE DIAMETRO (UTENSI                                                         

                             LIOS MAIS GROSSOS); VERMELHO: 1 CM DE DIAMETRO (R                                                         

                             ECOMENDADO PARA TALHERES, ESCOVAS DE DENTES); AZU                                                         

                             L: 0,6 CM DE DIAMETRO (RECOMENDADO PARA CANETAS,                                                          

                             LAPIS).                                                                                                   

       014         1,000  UN 74.00004.0232 JOGO ANTIVIRUS MUTATION                                                                     

                             MOVA O VIRUS VERMELHO PARA FORA DO SISTEMA! O ANT                                                         

                             I-VIRUS MUTATION DESAFIA OS JOGADORES A DESLIZARE                                                         

                             M TODAS AS PECAS COLORIDAS AO REDOR DO TABULEIRO                                                          

                             PARA ABRIR UM CAMINHO E REMOVER O VIRUS VERMELHO.                                                         

                              UM OTIMO JOGO PARA LEVAR NA VIAGEM! APRESENTA 60                                                         

                              DESAFIOS COM UM ESTOJO DE TRANSPORTE PORTATIL. R                                                         

                             ECOMENDADO PARA CRIANCAS COM IDADE A PARTIR DE 7                                                          
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                             ANOS. OS DIVERSOS NIVEIS DE DIFICULDADE TAMBEM GA                                                         

                             RANTEM DESAFIOS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. COMP                                                         

                             ONENTES: 1 TABULEIRO DE JOGO QUE PODE SER USADO C                                                         

                             OMO ESTOJO DE ARMAZENAMENTO; 6 PECAS COLORIDAS; 3                                                         

                              PECAS REDONDAS BRANCAS; 1 LIVRETO COM 60 DESAFIO                                                         

                             S E SUAS SOLUCOES.                                                                                        

       015         1,000  UN 74.00004.0167 JOGO CILADA,JG EDUCATIVO-1 TABULEIRO,24 PC ENCAIXE                                          

       016         1,000  UN 74.00004.0231 JOGO EMPILHA QUEIJO                                                                         

                             JOGO EMPILHA QUEIJO. AJUDE OS RATINHOS COM QUEIJO                                                         

                             , SAO 3 FORMAS DIFERENTES DE JOGAR! DESENVOLVE A                                                          

                             COORDENACAO MOTORA FINA E O RACIOCINIO LOGICO. CO                                                         

                             NTEM: 2 RATINHOS E 20 PECAS DE QUEIJOS. INSTRUCOE                                                         

                             S PARA 3 JOGOS. IDADE RECOMENDADA A PARTIR DE 3 A                                                         

                             NOS.                                                                                                      

       017         2,000  UN 74.00004.0188 JOGO GENIUS-ALIMENTADO P/4 PILHAS AA,APARTIR 5ANOS                                          

                             3 JOGOS DE 4 NIVEIS DIFICULDADES,P/1 OU+JOGADORES                                                         

       018         1,000  UN 74.00004.0227 JOGO IQ STARS                                                                               

                             VOCE PODE COLOCAR TODAS AS ESTRELAS NA GRADE? QUE                                                         

                             BRA-CABECA COMPOSTO POR 7 PECAS E 1 TABULEIRO. ES                                                         

                             TE JOGO AUXILIA NO DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTES                                                          

                             HABILIDADES: CONCENTRACAO, LOGICA E RESOLUCAO DE                                                          

                             PROBLEMAS. IDADE RECOMENDADA: 6 ANOS.                                                                     

       019         1,000  UN 74.00004.0229 JOGO IQ TWIST                                                                               

                             ENCAIXE TODAS AS PECAS DO QUEBRA-CABECA 3D NO TAB                                                         

                             ULEIRO DE JOGOS DE FORMA QUE SE TRANSFORMEM EM UM                                                         

                             A IMAGEM 2D (PLANA). UM DOS LADOS SALIENTES DE CA                                                         

                             DA PECA DO QUEBRA-CABECA TEM 1 BOLA, O OUTRO LADO                                                         
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                              TEM 2 BOLAS. ENTAO, DEPENDENDO DE COMO VOCE ORIE                                                         

                             NTA UMA PECA DO QUEBRA-CABECA, VOCE GANHA MAIS OU                                                         

                              MENOS BOLAS. QUANDO RESOLVIDAS, TODAS AS PECAS D                                                         

                             O QUEBRA-CABECA SE ENCAIXAM NO TABULEIRO DO JOGO                                                          

                             SEM BURACOS DESCOBERTOS. UM JOGO COM 120 DESAFIOS                                                         

                             , QUE DESENVOLVE CONCENTRACAO, RESOLUCAO DE PROBL                                                         

                             EMAS, PERCEPCAOO ESPACIAL. RECOMENDADO PARA MAIOR                                                         

                             ES DE 6 ANOS.                                                                                             

       020         2,000  UN 74.00004.0234 JOGO HISTORIA E SEQUENCIA                                                                   

                             JOGO QUEM? O QUE? ONDE? CAIXA COM 3 FUROS REVESTI                                                         

                             DA DE EVA EM MADEIRA. POSSUI 84 FIGURAS DIVIDIDAS                                                         

                              EM PESSOAS, ACOES, LUGARES E SENTIMENTOS. FORME                                                          

                             FRASES QUE FACAM SENTIDO OU NAO. IDADE SUGERIDA A                                                         

                              PARTIR DE 3 ANOS.                                                                                        

       021         1,000  UN 74.00004.0233 JOGO SALVE A ABELHA                                                                         

                             JOGO SALVE A ABELHA. A CRIANCA GIRA A ROLETA E A                                                          

                             COR INDICADA NA ROLETA SERA A COR DO BLOCO A SER                                                          

                             REMOVIDA. A CRIANCA QUE DEIXAR A ABELHA CAIR PERD                                                         

                             E A PARTIDA. ALEM DA DIVERSAO O JOGO DESENVOLVE A                                                         

                              COORDENACAO MOTORA FINA E O RACIOCINIO LOGICO. I                                                         

                             NDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DOS 3 ANOS DE IDAD                                                         

                             E.                                                                                                        

       022         1,000  UN 74.00004.0230 6 JOGOS CLASSICOS                                                                           

                             KIT ACOMPANHA SEIS JOGOS DE TABULEIRO ENTRE XADRE                                                         

                             Z, LUDO, DAMA, TRILHA, DOMINO E FORCA. COM ELE E                                                          

                             POSSIVEL EXERCITAR A PACIENCIA, AGILIDADE, INTELI                                                         

                             GENCIA, COORDENACAO MOTORA E CRIATIVIDADE. PARA C                                                         
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        E  N  D  E  R  E  C  O                                                    No.        0  Bairro :                               

                                                                                                                                       

        C  I  D  A  D  E                                          CEP:          UF:    Tel/Fax:                                        

                                                                                                                                       

        DATA DE ENCERRAMENTO       28 /10 /2022   As  09 : 00   DATA DE ABERTURA   28 /10 /2022   As 09 : 01                           

                                                                                                                                       

        VALIDADE DA PROPOSTA       CONFORME EDITAL                                                                                      

                                                                                                                                       

        CONDIC?ES DE PAGAMENTO     CONFORME EDITAL                                                                                      

                                                                                                                                       

       ITEM   QUANT.     UN               ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS             MARCA      VL UNITARIO     VL TOTAL     

                                                                                                                                       

                             RIANCAS ACIMA DE 6 ANOS.                                                                                  

       023         5,000  UN 74.00004.0221 JOGO LABIRINTO INTELIGENTE                                                                  

                             COM ESTE JOGO DE LABIRINTO, A CRIANCA DEVERA REPR                                                         

                             ODUZIR NO TABULEIRO A IMAGEM ILUSTRADA EM UMA DAS                                                         

                              20 PLACAS QUE ACOMPANHAM O BRINQUEDO, MOVIMENTAN                                                         

                             DO AS PECAS LIVREMENTE ATRAVES DO CAMINHO VAZADO.                                                         

                              TRABALHA A COORDENACAO MOTORA, A PERCEPCAO VISUA                                                         

                             L, ASSOCIACAO DE IDEIAS, PENSAMENTO LOGICO, ALEM                                                          

                             DA ASSOCIACAO DE COR E FORMAS. CARACTERISTICAS E                                                          

                             ESPECIFICACOES: MATERIAIS: MADEIRA. CONTEM: 1 TAB                                                         

                             ULEIRO E 20 PLACAS-MODELO DE 80 X 80 X 3 MM. ACOM                                                         

                             PANHA SACOLA DE PVC CRISTAL COM ALCA. TAMANHO DA                                                          

                             EMBALAGEM: 330 X 315 X 50 MM. TAMANHO DO TABULEIR                                                         

                             O: 300 X 300 X 19 MM.                                                                                     

       024         5,000  UN 63.00065.0002 LUPA LUPA COM LUZ -                                                                         

                             LENTE ACRILICA DE CRISTAL E CORPO DE PLASTICO RIG                                                         

                             IDOONDE SE ACOPLA A LAMPADA E UM COMPARTIMENTO DE                                                         

                              PILHAS.FORNECE AUMENTO DE 2 VEZES E O BIFOCAL DE                                                         

                             4 VEZES.                                                                                                  

       025         5,000  UN 63.00065.0008 LUPA RETANGULAR DE MAO                                                                      

                             LUPA BIFOCAL RETANGULAR. AMPLIACAO 2X E 4X. TAMAN                                                         

                             HO (L X A X P) 11,5 CM X 1,8 CM X 7,5 CM.                                                                 

       026        20,000  UN 65.00069.0003 SUPORTE PARA LEITURA PLANO INCLINADO                                                        

                             PLANO INCLINADO OU TAMBEM CHAMADO APOIO PARA LEIT                                                         

                             URA . AUXILIA PESSOAS COM BAIXA VISAO. POSSUI PRE                                                         

                             SILHAS PARA PRENDER AS FOLHAS. COM 5 NIVEIS DE IN                                                         

                             CLINACAO E E PERFEITO PARA UTILIZACAO EM CONJUNTO                                                         

                                                                                                                                      

        DATA: _________ / __________ / ___________                         ASSINATURA: _______________________________________________ 



                                                                                                                                     

                                                                                                                                        

                                                    Prefeitura Municipal de Cacapava                                                   

                                  RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO                                                     

                                            C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. -  ISENTO                                                  
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       ITEM   QUANT.     UN               ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS             MARCA      VL UNITARIO     VL TOTAL     

                                                                                                                                       

                              COM LUPAS E OUTROS AUXILIOS. ESPECIFICACOES: IMA                                                         

                             NTADO. PRODUZIDO EM MDF COM PRESILHAS METALICAS.                                                          

                             MEDIDAS: 43 X 28 CM. 5 NIVEIS DE INCLINACAO.                                                              

       027        10,000  UN 74.00004.0223 JOGO PRANCHA EQUILIBRISTA                                                                   

                             PRANCHA EQUILIBRISTA E UM DESAFIO DE HABILIDADE E                                                         

                              EQUILIBRIO. A CRIANCA FICARA EM CIMA E, ATRAVES                                                          

                             DO EQUILIBRIO, TERA COMO DESAFIO E OBJETIVO LEVAR                                                         

                              A BOLINHA MAIS PROXIMA POSSIVEL DO CENTRO. PONTU                                                         

                             ACAO: REGULAR, BOM E OTIMO. PARA CRIANCAS DE ATE                                                          

                             40KG. BENEFICIOS: DESENVOLVE O EQUILIBRIO E A AGI                                                         

                             LIDADE. COMPOSTO POR: 1 PRANCHA DE EQUILIBRIO E 2                                                         

                              BOLINHAS. DIMENSOES: 40 X 61 X 5 CM. COMPOSICAO:                                                         

                              MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. CERTIFICADO PELO INM                                                         

                             ETRO.                                                                                                     

       028        10,000  UN 74.00004.0222 QUEBRA-CABECA PROGRESSIVO                                                                   

                             6 QUEBRAS CABECAS PROGRESSIVO. O DESAFIO AUMENTA                                                          

                             A CADA QUEBRA-CABECA. SAO 4 ESTAGIOS PARA AS CRIA                                                         

                             NCAS APRENDEREM COM MUITA DIVERSAO. CONTEM 6 QUEB                                                         

                             RA-CABECAS: DE 4, 6, 9, E 12 PECAS. COMPOSICAO: M                                                         

                             ADEIRA.                                                                                                   

       029         5,000  UN 74.00002.0884 SOROBAN ABACO CONTADOR CALCULADORA JAPONESA                                                 

                             O ABACO OU SOROBAN, COMO CONHECIDO PELOS JAPONESE                                                         

                             S, E UMA FERRAMENTA MILENAR DE ORIGEM CHINESA MUI                                                         

                             TO UTILIZADA PARA REALIZAR CALCULOS MATEMATICOS.                                                          

                             O SOROBAN TAMBEM E UTILIZADO EM ESCOLAS DE ENSINO                                                         

                              PARA CEGOS, POIS A SUA METODOLOGIA NAO LIMITA O                                                          

                             CONHECIMENTO MATEMATICO PARA OS DEFICIENTES VISUA                                                         

                                                                                                                                      

        DATA: _________ / __________ / ___________                         ASSINATURA: _______________________________________________ 



                                                                                                                                     

                                                                                                                                        

                                                    Prefeitura Municipal de Cacapava                                                   

                                  RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO                                                     

                                            C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. -  ISENTO                                                  
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       ITEM   QUANT.     UN               ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS             MARCA      VL UNITARIO     VL TOTAL     

                                                                                                                                       

                             IS. AUXILIA NO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL. CARAC                                                         

                             TERISTICAS: PRODUZIDO EM PLASTICO ABS; TAMANHO: 2                                                         

                             6,3 X 6 X 2(CM); COM 17 DIGITOS.                                                                          

       030        10,000  UN 74.00004.0225 JOGO TREINO CEREBRAL MOSAICO-PUZZLE                                                         

                             JOGO TREINO CEREBRAL EDUCATIVO-MOSAICO-PUZZLE. ES                                                         

                             TE BRINQUEDO AJUDA NO DESENVOLVIMENTO: COORDENACA                                                         

                             O MOTORA FINA; DISCRIMINACAO VISUAL; RACIOCINIO L                                                         

                             OGICO; PERCEPCAO TATIL; HABILIDADES FUNCIONAIS. I                                                         

                             DADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 03 ANOS. ITENS INCL                                                         

                             USOS: CONTEM: 504 PECAS, SENDO 8 PLACAS MEDINDO 2                                                         

                             08MM X 208MMX 3MM COM MODELOS PARA FAZER AS FIGUR                                                         

                             AS , 01 PLACA DE 235MM X 235MM X 3 MM COM ORIFICI                                                         

                             OS COMO GABARITO, 495 CONTAS COLORIDOS EM PL?STIC                                                         

                             O NAS CORES: 140 VERMELHAS, 110 BRANCAS, 60 VERDE                                                         

                             S, 60 MARRONS, 50 AZUIS, 50 AMARELAS E 25 PRETAS                                                          

                             ACONDICIONADAS EM UMA CAIXA DE MADEIRA MEDINDO 38                                                         

                             0MM X 265MM X 40MM. MATERIAL: MADEIRA. PRODUTO CE                                                         

                             RTIFICADO INMETRO.                                                                                        

       031         5,000  UN 63.00044.0016 MAQUINA DE ESCREVER BRAILLE                                                                 

                             MAQUINA DE ESCREVER BRAILLE TOTALMENTE EM METAL.                                                          

                             PERMITE IMPRIMIR 25 LINHAS COM 42 CELULAS EM CADA                                                         

                              PAGINA. PODEM SER USADOS PAPEIS DE DIVERSOS TAMA                                                         

                             NHOS ATE, NO MAXIMO, TAMANHO A4. POSSUI 9 TECLAS,                                                         

                              SENDO UMA TECLA DE ESPACO, UMA TECLA DE RETROCES                                                         

                             SO, UMA TECLA DE AVANCO DE LINHAS E 6 TECLAS CORR                                                         

                             ESPONDENTES AOS PONTOS. POSSUI ALCA DE TRANSPORTE                                                         

                              NA PARTE SUPERIOR DA MAQUINA.                                                                            

                                                                                                                                      

        DATA: _________ / __________ / ___________                         ASSINATURA: _______________________________________________ 



                                                                                                                                     

                                                                                                                                        

                                                    Prefeitura Municipal de Cacapava                                                   

                                  RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO                                                     

                                            C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. -  ISENTO                                                  
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       032         1,000  UN 99.00100.0002 MESA MESA ERGONOMICA -                                                                      

                             COM REGULAGEM DE INCLINACAO E ALTURA. DOBRAVEL,                                                           

                              UTILIZACAO EM PE,SENTADO OU EM CADEIRA DE RODAS                                                          

                             CONFECCAO:MESA EM PLASTICO CONFORMADO (PaD) COM                                                           

                             ACABAMENTO EM E.V.A OU MADEIRA COMPENSADA, FORRAD                                                         

                             A COM FORMICA C/ ACABAMENTO EM E.V.A.ESTRUTURA EM                                                         

                             ACO CARBONO SAE 1010/1020ff,COM TRATAMENTO EM CRO                                                         

                             MO E PINTURA EPOXI.PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDE                                                           

                             RRAPANTES.TAMANHO:64 X 60 CM - ALTURA 70 A 120 CM                                                         

                             MESA DE 70 X 70 CM.                                                                                       

       033        10,000  UN 68.00106.0004 TABLET ACESSIVEL EDUCATIVO                                                                  

                             TABLET ACESSIVEL PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES PE                                                         

                             DAGOGICAS E CLINICAS. COM SINTETIZADOR DE VOZ MAS                                                         

                             CULINA E FEMININA. POSSIBILITA COMUNICACAO ATRAVE                                                         

                             S DE SIMBOLOS OU TEXTO. PERMITE UTILIZACAO ATRAVE                                                         

                             S DE VARREDURA VISUAL E/OU AUDITIVA. ACOMPANHA BI                                                         

                             BLIOTECA DE SIMBOLOS  PARA CAA; PERMITE CRIAR PRA                                                         

                             NCHAS E TECLADOS PARA COMUNICACAO ALTERNATIVA; FA                                                         

                             CIL ACESSO A JOGOS E ATIVIDADES INTERATIVAS. PERM                                                         

                             ITE NAVEGAR NA INTERNET, ASSISTIR FILMES E E-MAIL                                                         

                             S. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10. 128GB FLASH, 1                                                         

                             X MICRO SD ATE 128GB. MEMORIA DE NO MINIMO 4GB. P                                                         

                             ROCESSADOR INTEL DUAL CORE. TELA COM NO MINIMO 10                                                         

                              POLEGADAS, WIDESCREEN, RESOLUCAO 1920X1080 DE AL                                                         

                             TA DEFINICAO (FHD), COM TECNOLOGIA LED, IPS TELA                                                          

                             TOUTCHCAPACITIVA COM SUPORTE PARA ATE 10 TOQUES S                                                         

                             IMULTANEOS. COM CANETA CAPACITIVA, ADAPTADOR CA C                                                         

                                                                                                                                      

        DATA: _________ / __________ / ___________                         ASSINATURA: _______________________________________________ 



                                                                                                                                     

                                                                                                                                        

                                                    Prefeitura Municipal de Cacapava                                                   

                                  RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO                                                     

                                            C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. -  ISENTO                                                  
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                             OM CABO PADRAO INMETRO E SOFTWARE DE COMUNICACAO                                                          

                             ALTERNATIVA TOTALMENTE EM PORTUGUES.                                                                      

       034        10,000  UN 66.00013.0029 PLASTIFICADORA A3                                                                           

                             PLASTIFICA DESDE CRACHAS ATE O TAMANHO A3. PODE-S                                                         

                             E UTILIZAR O POLASEAL COM ESPESSURA 0,5/0,7MM. VE                                                         

                             LOCIDADE: 270MM/MIN. TEMPO DE AQUECIMENTO : 5 A 1                                                         

                             0 MINUTOS. POSSUI LUZ INDICADORA QUANDO ATINGE A                                                          

                             TEMPERATURA IDEAL. PLASTIFICA FRENTE E VERSO AO M                                                         

                             ESMO TEMPO. VOLTAGEM: 220V. GARANTIA MINIMA DE 6                                                          

                             MESES.                                                                                                    

       035         1,000  UN 67.00065.0003 IMPRESSORA BRAILLE                                                                          

                             IMPRESSAO EM FORMULARIO CONTINUO                                                                          

                             ALIMENTACAO PARA FORMULARIO CONTINUO ENTRE 90G E                                                          

                             200G                                                                                                      

                             TAMANHOP DO PAPEL ENTRE 17 A 32,5CM                                                                       

                             IMPRESSAO LADO UNICO OU DOIS LADOS (INTERPONTOS)                                                          

                             DISPLAY EM ALTO RELEVO COM REPRODUCAO POR VOZ SIN                                                         

                             TETIZADA EM PORTUGUES DOS COMANDOS EXECUTADOS                                                             

                             CONDICOES TECNICAS PARA IMPRESSAO DE GRAFICOS E T                                                         

                             EXTOS EM UM MESMO DOCUMENTO                                                                               

                             CONEXAO USB E ETHERNET                                                                                    

                             COMPATIVEL COM O WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 E MAC OS X                                                         

                             BIVOLT OU 220V                                                                                            

                             TAMANHO APROXIMADO: 15,8X 55,7X 27,5CM                                                                    

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

        DATA: _________ / __________ / ___________                         ASSINATURA: _______________________________________________ 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2022 
ANEXO II

A empresa ___________, sediada na Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor
(sócio gerente, proprietário)_________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _________, ASSUME
O COMPROMISSO, formal, pelo presente documento, sob as penas da lei, para fins de participação no  Pregão Eletrônico nº ____/____, ora sendo
realizado pela Prefeitura Municipal de Caçapava, de que, uma vez sagrando-se adjudicatária do certame, assinará, juntamente a referida Prefeitura, e
concomitante com a assinatura da avença que decorrerá do presente certame,  Termo de Ciência e Notificação, conforme Instruções 01/2020 do E.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme minuta ora apresentada.
Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Local e data
_______________________________________

Nome e identidade do declarante

OBS.: 1  –  Este  documento  deverá  ser  inserido  no  envelope  documentação e  na  plataforma  de  pregão  eletrônico  BBMNet  Licitações
(www.bbmnetlicitacoes.com.br)e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e
suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o caso; ou procuração
pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.

CONTRATANTE:____________________________________________
CONTRATADO:_______________________________________
PROCESSO N. (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO:_________________________________________________
ADVOGADO (S) / N° OAB/e-mail: (*)_________________________________________________
Pelo Presente Termo, nós, abaixo identificados.
1. Estamos CIENTES de que:
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos à análise e julgamento pelo

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b)  Poderemos  ter  acesso  ao  processo,  tendo  vista  e  extraindo  cópias  das  manifestações  de  interesse,  Despachos  e  Decisões,  mediante  regular

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão

publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar nº709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Código de Processo Civil; 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA:______________________________________________________

-AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE, 
Nome: ________________________________________
Cargo: _____________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: _____________________________________
-RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- RESPONSÁVEIS

QUE ASSINARAM O AJUSTE 
Nome: ________________________________________
Cargo: _____________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: _____________________________________
Pelo contratado:
Nome: ________________________________________
Cargo: _____________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: _____________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: ________________________________________
Cargo: _____________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: _____________________________________

-GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: ________________________________________
Cargo: _____________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: _____________________________________
-DEMAIS RESPONSÁVEIS(**):
Nome: ________________________________________
Cargo: _____________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: _____________________________________
       (*)  Facultativo. Indicar quando já constituído, informando inclusive o endereço   (**) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s)
Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de
partes   contratantes; de  responsáveis  por  ações  de  acompanhamento,  monitoramento  e  avaliação;  de  responsáveis  por  processos  licitatórios;  de
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a
processos de competência deste Tribunal.  Na hipótese de prestações de contas,  caso o signatário  do parecer  conclusivo seja distinto daqueles já
arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava – SP
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6616 E-mail: secretaria.administracao@cacapava.sp.gov.br

30

Folha nº. 
Data: 26/09/2022
Proc. nº. 7235/2022
Ass.

Município  de  Caçapava



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

A empresa ___________ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita
no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio, gerente, proprietário)_________, portador(a)
da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________,
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que não
há  declaração  de  inidoneidade  nos  termos  do  Art.  87,  incisos  III  (Penalizados  no  Município  de
Caçapava) IV, da Lei Federal 8666/93, com sua redação mantida inalterada até os dias atuais) e Art. 7º
da Lei 10.520/02 (Penalizados no Município de Caçapava), para sua habilitação no Pregão Eletrônico
nº  ____/____, ora  sendo  realizado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Caçapava,  comprometendo-se  a
comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame e vigência da
avença  dele  decorrente.  Da  mesma  forma,  DECLARA que  não  se  enquadra  em  nenhuma  das
hipóteses previstas no item 2.1.2 do respectivo instrumento convocatório

________________________________________
Local e data

________________________________________
Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 – Este documento deverá ser inserido no envelope documentação e na plataforma de pregão
eletrônico  BBMNet  Licitações  (www.bbmnetlicitacoes.com.br),  e  estar  acompanhado  de  exemplar
devidamente  autenticado  por  Cartório,  ou  original,  de  contrato  social  inicial  e  suas  alterações,  ou
contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado – conforme o
caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da
empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022

ANEXO IV.1

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

A empresa ___________ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita
no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio-gerente, proprietário)_________, portador(a)
da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no  Pregão Eletrônico nº ____/____, ora
sendo realizado pela Prefeitura Municipal  de Caçapava, que preenche os requisitos de habilitação
previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todos os subitens do item 8 do instrumento
convocatório.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

________________________________________
Local e data

________________________________________
Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 – Este documento deverá ser inserido/apresentado no envelope documentos e na plataforma de
pregão  eletrônico  BBMNet  Licitações  (www.bbmnetlicitacoes.com.br),  e  estar  acompanhado  de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações,
ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme
o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal
da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022
ANEXO IV.2

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

A empresa  ___________,  sediada  na  Rua (Av.,  Al.,  etc.)  _________,  cidade  ____,  estado  ____,
inscrita  no CNPJ sob  nº  ______________,  por  seu  diretor  (sócio-gerente,  proprietário)_________,
portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  _____________,  e  inscrito(a)  no  CPF/MF  com  o  nº
_______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº
____/____, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Caçapava, que preenche os requisitos de
habilitação  previstos  no  item próprio  do  respectivo  edital,  ou  seja,  todos  os  subitens  instrumento
convocatório, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal, os quais deverão ser
comprovados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a critério único dessa
Administração,  para  a  regularização  da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e
apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas

DECLARA também, sob as penas da lei, e em atendimento ao artigo 13, § 2º, do Decreto Federal
8.538/15, alterado pelo Decreto Federal 10.273/20, que cumpre os requisitos legais para a qualificação
como microempresa ou empresa de pequeno porte, vez que sua receita bruta anual não excedeu no
exercício  anterior,  o  limite  fixado  no art.  3º  da Lei  123/06,  estando apta  a  usufruir  do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar, não se enquadrando em qualquer
das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação citada.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

________________________________________
Local e data

________________________________________
Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 – Este documento deverá ser inserido/apresentado no envelope documentos e na plataforma de
pregão  eletrônico  BBMNet  Licitações  (www.bbmnetlicitacoes.com.br),  e  estar  acompanhado  de
exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações,
ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme
o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal
da empresa, documentos estes que ficar
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022
ANEXO V

DECLARAÇÃO RELATIVA AO ART.27, INCISO V DA LEI FEDERAL 8666/93

A empresa ___________ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no
CNPJ  sob  nº  ______________,  por  seu  diretor  (sócio-gerente,  proprietário)_________,  portador(a)  da
Carteira  de  Identidade  nº  _____________,  e  inscrito(a)  no  CPF/MF  com  o  nº  _______________,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____/____, ora sendo
realizado pela Prefeitura Municipal de Caçapava, e diante do disposto no inciso V, artigo 27, da Lei Federal
8666/93, acrescido pela Lei Federal 9854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ).

________________________________________
Local e data

________________________________________
Nome e identidade do declarante

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: 1 – Este documento deverá ser inserido/apresentado na documentação e na plataforma de pregão
eletrônico  BBMNet  Licitações  (www.bbmnetlicitacoes.com.br),  e  estar  acompanhado  de  exemplar
devidamente  autenticado  por  Cartório,  ou  original,  de  contrato  social  inicial  e  suas  alterações,  ou
contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o
caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da
empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022
ANEXO VI

DECLARAÇÃO RELATIVA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06,
ALTERADO PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16.

A empresa  ___________,  sediada  na  Rua (Av.,  Al.,  etc.)  _________,  cidade  ____,  estado  ____,
inscrita  no CNPJ sob  nº  ______________,  por  seu  diretor  (sócio-gerente,  proprietário)_________,
portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  _____________,  e  inscrito(a)  no  CPF/MF  com  o  nº
_______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº
____/____, ora sendo realizado pela  Prefeitura  Municipal  de Caçapava,  que pretende postergar  a
comprovação da regularidade fiscal a qual deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame,
prorrogáveis  por  igual  período  -  a  critério  único  dessa  Administração,  para  a  regularização  da
documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  apresentação  de  eventuais  certidões
negativas, ou positivas com efeito de negativas, bem  como ter preferência no critério de desempate
quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar Federal 123/06 alterada pelas
Leis Complementares 147/14 e 155/16.

DECLARA também, sob as penas da lei, e em atendimento ao artigo 13, § 2º, do Decreto Federal
8.538/15, alterado pelo Decreto Federal 10.273/20, que cumpre os requisitos legais para a qualificação
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/06.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.

________________________________________
Local e data

________________________________________
Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 – Este documento deverá ser inserido/apresentado na documentação e na plataforma de pregão
eletrônico  BBMNet  Licitações  (www.bbmnetlicitacoes.com.br),  e  estar  acompanhado  de  exemplar
devidamente  autenticado  por  Cartório,  ou  original,  de  contrato  social  inicial  e  suas  alterações,  ou
contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado - conforme o
caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da
empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022
ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
E  A  EMPRESA
___________________________________
Aquisição  de  Materiais  para  Alunos  da
Educação Especial Inclusiva.

Aos ___  dias do  mês de ____ do ano de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  na Sede da Prefeitura,  situada na
________, Caçapava/SP, presentes, de um lado, o Município de Caçapava, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.
189.305/0001-21, neste ato  representada pela Sra. Pétala Gonçalves Lacerda, Prefeita Municipal, ora em
diante  designado  CONTRATANTE,  e,  de  outro  lado,  a  empresa  _____________________,  inscrita  no
CNPJ/MF sob nº _______, com sede na _________________, nº ____, bairro _________, município de
_____________/SP, representada por ________________, portador do RG ____, inscrito no CPF/MF sob
nº _______, na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente
 CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária no pregão eletrônico nº 095/2022, processo administrativo
nº ____________, cujo inteiro teor a CONTRATADA declara expressamente, nesta avença, conhecer e
aceitar, e ao qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato, de acordo com as normas emanadas
da Lei Federal 10.520/02 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal 4726 de 8 de Outubro de
2021, da Lei Federal 8666/93, da Lei Complementar Federal 123/06, alterada pelas Leis Complementares
147/14, 155/16, em suas redações atuais, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, com as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1  -  O  presente  contrato  tem por  objeto  Aquisição  de  Materiais  para  Alunos  da  Educação  Especial
Inclusiva. 

1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos
a  seguir  relacionados,  os  quais,  neste  ato,  as  partes  declaram  conhecer  e  aceitar:  o  instrumento
convocatório  do  certame  licitatório  acima  indicado  e  seus  anexos,  a  respectiva  proposta,  elaborada  e
apresentada  pela  CONTRATADA,  datada  de  ___/___/22;  e  os  novos  preços  definidos  por  lances  e
eventuais negociações conforme consignados na ata que registrou aqueles lances e negociações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA, VIGÊNCIA E GARANTIA

2.1 – Aquisição de Materiais para Alunos da Educação Especial Inclusiva.

2.2 – Concordância com entrega: Secretaria de Educação, situada à Rua Francisco Romão do Amaral, nº
81 – Vila Santa Isabel – CEP 12.284-420, ou outro local previamente indicado, no prazo máximo de 20
(vinte) dias a partir da data do recebimento do PEDIDO DE COMPRA, emitida pelo Setor de Compras da
Prefeitura  Municipal.  É  nula  e  não  constituirá  qualquer  obrigação  para  a  PREFEITURA a  entrega  de
materiais,  sem  observância  das  condições  do  Edital.  Eventuais  pedidos  de  prorrogação  deverão  ser
protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA, para
serem submetidos à apreciação da unidade gestora, à qual será a responsável e competente para analisar,
avaliar  e  decidir  fundamentadamente  sobre  o  acolhimento  ou  não  dos  argumentos  apresentados  pela
CONTRATADA.

2.3 – Vigência: Este contrato vigorará desde sua assinatura e por todo o período de execução do objeto, até
sua aceitação e respectivo pagamento, nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, em sua redação
atual.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 - O objeto deste contrato somente será recebido, nos termos do art. 73, inciso II e parágrafos, da Lei
Federal nº 8666/93, se estiver plenamente de acordo com as especificações constantes do Anexo I.

3.2 – As entregas deverão ser realizadas conforme Termo de Referência no almoxarifado da Secretaria de
Educação, situado no endereço: Rua Francisco Romão do Amaral, 81 – Vila Santa Isabel – CEP.: 12.284-
420.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO

4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ________ (__________________), por conta da seguinte
dotação orçamentária:

Reserva de Dotação por Requisição: 5201
03039 – 3.3.90.30 – 12.367.2010.2464 – fonte: 01 (Tesouro) – código de aplicação: 2200000;
Reserva de Dotação por Requisição: 5202
02929 – 4.4.90.52 – 12.367.2010.2464 – fonte: 01 (Tesouro) – código de aplicação: 2200000,

para atender às despesas inerentes a este contrato.

4.2  -  Havendo  divergência  ou  erro  na  emissão  do  documento  fiscal,  fica  interrompido  o  prazo  para
pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização dessa documentação.

4.3 -  Transcorrido o prazo para pagamento, até o 30º (Trigésimo) dia útil  contado do adimplemento da
obrigação contratual e nos termos da proposta apresentada, devidamente instruída com os documentos
exigidos pelo ato convocatório e contrato, o mesmo será efetivado pela Tesouraria da CONTRATANTE
através de depósito em conta bancária da CONTRATADA.

            4.3.1 - O pagamento de parcelas com eventual atraso será corrigido pela variação do INPC – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

4.4 -  Os preços contratados não sofrerão quaisquer espécies de atualização, durante a vigência desta
avença.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

5.1 – Fornecer objeto deste contrato nas condições previstas no instrumento convocatório e na respectiva
proposta, seus anexos e valores definidos por lance e negociação.

5.2 – Ficar responsável pelas operações e despesas de transporte e seguro de transporte, bem como pelas
despesas de locomoção, hospedagem e alimentação de seus prepostos, se e quando necessárias.

5.3 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório.

5.4 – Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do
trabalho, fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de saúde ocupacional de seus
funcionários e empregados utilizados para a consecução do objeto desta avença e outros resultantes da
execução deste contrato, obrigando-se a saldá-los na época própria. A inadimplência da CONTRATADA,
com referência a estes encargos, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato; da mesma forma que a CONTRATANTE está isenta de qualquer
vínculo empregatício com funcionários, ou prepostos, da CONTRATADA.
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5.5 – Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, ou a
CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou  de  quem em seu  nome agir,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a
fiscalização e acompanhamento efetuados pela CONTRATANTE.

5.6 – Fazer prova da regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta negativa de débitos
relativos a tributos federais, regularidade social e a dívida ativa da União), Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), bem como perante o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As certidões
deverão estar, em vigor na data da emissão da Nota Fiscal e deverão ser juntadas a cada Nota Fiscal
emitido e apresentado à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES

6.1  –  O  contrato  será  rescindido,  de  pleno  direito,  independentemente  de  procedimento  judicial  e  do
pagamento  de  indenização,  nos  casos  de  falência,  insolvência  civil,  concordata,  liquidação  judicial  ou
extrajudicial, dissolução, alteração ou modificação da finalidade ou estrutura da CONTRATADA, de forma
que prejudique a execução do objeto, de qualquer outro fato impeditivo da continuidade da sua execução,
ou, ainda, na hipótese de sua cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros. A inexecução total ou
parcial  do  contrato  ou  o  descumprimento  de  quaisquer  obrigações  ensejará  sua  rescisão,  nos  casos
enumerados no artigo 78, no modo previsto pelo artigo 79, com as consequências estabelecidas no artigo
80, todos da Lei Federal nº 8666/93, em sua redação atual.

6.2 - A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8666/93, nos
termos previstos no instrumento editalício.

6.3 – A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na legislação vigente.

6.4  –  As  multas  previstas  não  têm  caráter compensatório,  porém  moratório,  e  consequentemente  o
pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que
seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE.

6.5  –  As  multas,  calculadas  como  acima,  poderão  ser  deduzidas,  até  seu  valor  total,  de  quaisquer
pagamentos  devidos  à  CONTRATADA,  ou  deduzidas  de  eventual  garantia  de  contrato.  Poderão,
alternativamente, ser inscritas em Dívida Ativa para cobrança executiva ou cobradas judicialmente.

6.6 – As decisões relacionadas à multas, penalidades e advertências, bem como as notificações dessas
decisões, serão publicadas em diário oficial do município e encaminhadas via e-mail para as empresas
sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmação de recebimento da decisão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS
TOLERÂNCIAS

7.1 – Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta avença e do
regime de direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.

7.2 – Se uma das partes, em benefício da outra, ainda que por omissão, permitir a inobservância, no todo
ou em parte, de cláusulas e condições do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato não
poderá  liberar,  desonerar,  alterar  ou  prejudicar  essas  cláusulas  e  condições,  as  quais  permanecerão
inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
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             CLÁUSULA OITAVA - DA NOMEAÇÃO

8.1 - Fica designado o servidor _______, responsável pelo Setor de _______, para acompanhar, fiscalizar e
controlar a execução do contrato, para fins do disposto no artigo 67, e parágrafos, da Lei Federal 8666/93,
em sua redação atual, responsabilizando-se pelo recebimento e conferência do objeto do contrato.

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO

9.1 - Aplicam-se à execução deste contrato, especialmente aos casos omissos, normas emanadas da Lei
Federal 10.520/02 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal 4726 de 08 de Outubro de 2021, da
Lei Federal 8666/93, da Lei Complementar Federal 123/06 alterado pelas Leis Complementares 147/14 e
155/16, em suas redações atuais, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida
de comum acordo entre as mesmas.

E,  por  assim  estarem  justas  e  contratadas  as  partes,  mutuamente  obrigadas,  assinam  o  presente
instrumento  em 03  (três)  vias  de  igual  teor  e  forma,  para  todos  os  fins  de  direito,  na  presença  das
testemunhas abaixo.

 

CONTRATANTE

FISCAL

CONTRATADA

Testemunhas:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022
ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Do objeto

O objeto da presente licitação é o Pregão Eletrônico para aquisição de Materiais
para alunos da Educação Especial Inclusiva, conforme discriminado nas Requisições nº
5201 e 5202/2022  anexo, oriundos da Secretaria de Educação.

O valor total dessa aquisição está estimado R$ 203.586,58 conforme cotações e
orçamentos em anexo.

2. Da justificativa
           A Educação Especial é definida pela lei de Diretrizes e bases da Educação
Nacional (LBD) como a modalidade de ensino destinada aos educandos com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Os objetivos
da educação especial são os mesmos da educação em geral, o que é o atendimento, que
passa a ser de acordo com as especificidades individuais do educando.
           Uma escola inclusiva é aquela que inclui a todos e a cada um, com as suas
peculiaridades, sem discriminação, oferecendo uma aprendizagem significativa para cada
um e oportunidades educacionais adequadas para todos, mas com estratégias e recursos
diversificados para cada um, de modo que todos possam desenvolver seu potencial.
           O Núcleo de Apoio à Inclusão – NAI da rede municipal de ensino é constituído por
uma equipe multidisciplinar com atuação institucional, caracterizada por intervenções na
comunidade  escolar,  considerando  os  educandos  público-alvo  da  Educação  Especial
(deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação) e
os educandos com dificuldades acentuadas no processo de aprendizagem. O trabalho
tem  por  objetivo  identificar,  elaborar  e  organizar  recursos  pedagógicos  e  de
acessibilidade,  que  eliminem  as  barreiras  para  a  plena  participação  dos  alunos,
considerando suas necessidades específicas.
Desta forma, é preciso buscar alternativas e recursos que promovam a inserção dessas
crianças, facilitando o seu desenvolvimento, independência e sucesso na aprendizagem.
Uma  das  opções  é  a  tecnologia,  como  auxiliadora  para  a  inclusão  dos  alunos  com
deficiência. Ela engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços
que visam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas
com  deficiência,  incapacidades  ou  mobilidade  reduzida,  visando  sua  autonomia,
independência, qualidade de vida e inclusão social.
           A tecnologia  para inclusão é um dos meios de oferecer novas formas de
aprendizado  e  desenvolvimento.  Se  a  tecnologia  for  bem utilizada,  aliada  ao  projeto
pedagógico, com certeza os alunos terão avanço no desempenho escolar.
           De acordo com os laudos entregues pelos responsáveis às Unidades Escolares,
contamos  com  a  matrícula  de  aproximadamente  111  alunos  na  Rede  Municipal  de
Educação com deficiências e/ou Transtornos do Espectro Autismo.
           Sendo assim, algumas ferramentas poderão contribuir para diferentes tipos de
deficiência e aprendizagem. 

 
3. Da aceitabilidade da proposta
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 Os licitantes deverão cotar os itens da proposta e, preferencialmente, a forma de
envio  do  PEDIDO   DE  COMPRA  (via  e-mail).  Para  cada  item  poderá  o  pregoeiro
estabelecer o valor do lance mínimo e valores máximos para adjudicação. 

4. Do prazo, local e das condições de entrega dos produtos
Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria de Educação,

situado no endereço: Rua Francisco Romão do Amaral, 81 - Vila Sta Isabel - CEP
12.284-420 - Caçapava / SP, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a partir da data
do recebimento do PEDIDO DE COMPRA, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura
Municipal. 

 É nula e não constituirá qualquer obrigação para a PREFEITURA a entrega de
materiais, sem observância das condições deste Edital . 

5. Da forma de pagamento

Pela  execução  do  objeto  da  presente  Licitação,  a  PREFEITURA  efetuará  os
pagamentos  à  contratada,  mediante  apresentação  de  nota  fiscal,  acompanhada  de
comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS. O prazo de pagamento será de até
30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota fiscal  da
licitação pela contratante. 

Não  serão  pagas  faturas  que  contenham rasuras  ou  apresentem descrição  de
materiais em desacordo com a autorização emitida pelo Setor de Compras,  conforme
Edital  e com a proposta do licitante. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de
sua reapresentação válida. 

6. Da dotação orçamentária

As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente,
as quais serão apontadas pela Secretaria solicitante no ato que antecede cada aquisição.
As informações estarão presentes na ORDEM DE COMPRA, instrumento substitutivo do
contrato. 

7. Da fiscalização do contrato

A fiscalização e  o  acompanhamento  da ata  de registro  de  preços,  contratos  e
ordens  de  compra  caberão  ao  liquidante  da  Secretaria  solicitante,  bem  como  a
fiscalização da entrega dos produtos, sua guarda e distribuição. 

                                             Em, 19 de setembro  de 2022

 Ana Paula Brito B.B. da Costa    
Secretária de Educação 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022
ANEXO IX

FORMULARIO DE DADOS PARA EVENTUAL ELABORAÇÃO DE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / CONTRATOS

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

CNPJ Nº:                      - I. E: 

Endereço:            Rua, nº, Bairro, Cidade, CEP, Complemento

Telefones: 

E-mail: 

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:                    – Agência:                       – Conta Corrente:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO:

Nome: 

Qualificação:

Estado Civil:                                        Nacionalidade:

CPF Nº: R.G: 

Endereço:       Rua, nº, Bairro, Cidade, CEP, Complemento

Telefones: 

Email: _____________________________________________

DADOS DOS SÓCIOS     (TODOS OS SÓCIOS):

Nome:

Qualificação: 

CPF Nº: R.G: 

Email: _____________________________________________

Percentagem de participação dos sócios no capital da empresa: XX%

Nome: 

Qualificação: 

CPF Nº: R.G: 

Email:  _____________________________________________

Percentagem de participação dos sócios no capital da empresa: XX%
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