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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ nº. 44.723.740/0001-21 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-PROCESSO Nº 1415/2020 
EDITAL Nº 051/2020 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de 
Elias Fausto – São Paulo, por meio da Secretaria de Compras e Licitações, sediada na 
Rua Siqueira Campos, nº.100, com autorização do Prefeito do Município, Sr. Mauricio 
Baroni Bernardinetti, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, 
de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital.  
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  às 08h30min do dia 21/10/2020. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h:30min às 10h30min do dia 

04/11/2020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h30min do dia 04/11/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o 

“Aquisição de Móveis e Mobiliário Escolar para uso das Unidades Escolares do Município 

de Elias Fausto, conforme Anexo I- Termo de Referência do Edital.’’, com as 

características descritas  abaixo: 

1.2. A licitação será realizada em único lote, conforme tabela constante do Termo 

de Referência.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na 

FICHA: Ficha nº 386-02.06.02-4.4.90-2098-Conv. Par/FNDE Mobiliario/201404210-

Equipamento e Material Permanente; Ficha nº237-02.06.05-4.4.90-2046-Manutenção do 

Ensino Fundamental- FUNDEB; Ficha nº190-02.06.02-4.4.90-2014-Manutenção do Ensino 

Fundamental; Ficha nº390-02.06.01-4.4.90-2015-Manutenção da Creche; Ficha nº166-

http://www.bll.org.br/


                                                                                                                   
 

__________________________________________________________________ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ nº. 44.723.740/0001-21 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-PROCESSO Nº 1415/2020 
EDITAL Nº 051/2020 

02.06.01-4.4.90-2015-Manutenção da Creche; Ficha nº223-02.06.04-4.4.90-2048-

Manutenção da Creche – FUNDEB. 

3. DO REGISTRO DE PREÇOS  
 

3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a 

eventuais adesões são as que constam da minuta do Contrato. 

4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1  Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, 
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no 
objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas 
contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                     
4.2    Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda 
a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de 
Licitações e Leilões. 
4.3     É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 
empresas. 
4.4   Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito 
da administração municipal. 
4.5   O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas 
associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário 
fixado no edital para o recebimento das propostas.  
4.6    O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
          a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente 
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO III) 
            b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 
exigências de habilitação   previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa 
de Licitações do Brasil (ANEXO III) e  
          c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, 
constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação 
do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa 
participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 
5º. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor 
do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema 
eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor 
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contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da 
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de 
Licitações do Brasil, anexo 04 
4.7  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos 
dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 
123/2006. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
5.1    O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, 
que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 
menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação 
de penalidades previstas na legislação. 

6. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES 
E LEILÕES: 

 
6.1    As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através 
do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador 
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do 
Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais 
atos e operações no site: www.bll.org.br.  
6.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação 
direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual 
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do 
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital. 
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6.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa.                                                                                            
6.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado 
ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
6.6  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 BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
6.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

PARTICIPAÇÃO: 

 
6.8   A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de 
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.   
6.9   Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
da desconexão do seu representante; 

6.10  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 

ainda que por terceiros. 

6.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 

6.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 

123, de 2006. 

6.13 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

6.13.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 
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6.13.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

6.13.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.13.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

6.13.5  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo 

de dissolução ou liquidação; 

6.13.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

6.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 
3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail 
contato@bll.org.br. 
 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

etapa de envio dessa documentação.  

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal 

e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

7.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 

de negociação e julgamento da proposta. 

mailto:contato@bll.org.br
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7.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1. Valor unitário; 

8.1.2. Marca; 

8.1.3. Fabricante;  

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 

à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, 

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente;  

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

8.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

8.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 

licitações públicas; 

8.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de 

Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
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necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 

IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis 

e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução do contrato. 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES  

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o 

licitante. 

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

9.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 

9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

9.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar 

conforme o pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de 

lance para esse lote.  
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9.9           Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com prorrogações. 

9.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

9.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

9.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

9.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 

pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

9.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

9.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante. 

9.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

9.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

9.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

9.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

9.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada 

a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
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valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

9.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

9.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.25 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência 

em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado 

exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 

conforme regulamento.  

9.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

9.26.1 no pais; 

9.26.2 por empresas brasileiras;  

9.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

9.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 

na legislação. 
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9.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

9.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

9.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance 

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

9.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

10 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

10.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

10.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

10.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

10.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita; 

10.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
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poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

10.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 12 

(doze) horas,  sob pena de não aceitação da proposta. 

10.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

10.6.1  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais 

como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para a sua continuidade. 

10.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 

de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

10.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta 

e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 

obtido preço melhor. 

10.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

10.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

11 DA HABILITAÇÃO   

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
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sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

11.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

11.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

11.4 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte 

das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

11.6 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

11.7 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

11.8 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

11.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-

mail, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

11.10 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

11.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante 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. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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11.12 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

11.13 Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

11.14 Habilitação jurídica:  

11.15 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (consolidado ou 
acompanhado de todas as alterações), devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
11.16 Prova de registro empresarial no caso de empresa individual; 
11.17 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
11.18 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 
11.19 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 
 

11.20 Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

11.21 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
 
11.22 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 
à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 
 
11.23 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito com a Fazenda 
Municipal referente aos tributos municipais (mobiliários); 
 
11.24 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
11.25 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. 
 
11.26 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), para comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho. 
 
11.27 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte, por ocasião da participação no certame, deverá apresentar toda a 
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documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
apresente alguma restrição; 
 
11.28 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta municipalidade, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.29 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, 
retomar os atos referente ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso 
XXIII, da Lei nº.10.520/02. 

 
11.30 Qualificação Econômico-Financeira 

 
11.31 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
 
11.32 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta;] 
 
11.33 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto 
nº 8.538, de 2015); 
 
11.34 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade; 
 
11.35 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 
 
11.36 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 
da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, 
de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 
pelo órgão fiscalizador;  
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11.37 Qualificação Técnica  

11.38 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado. 

11.39 Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando aptidão pelo concorrente para fornecimento 

dos produtos compatível com o objeto da presente licitação, atestando que o mesmo 

já forneceu e/ou esta fornecendo os produtos de forma satisfatória; 

11.40 Alvará de licença expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal; 

12 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

12.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

12.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 

uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 

folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

12.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do 

licitante vencedor, para fins de pagamento. 

12.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

12.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

12.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

12.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 

numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

12.3.2 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao 

objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra 
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condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 

12.4   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 
12.5 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
12.6 CATÁLOGO OU PROSPECTOS: da licitante, cuja proposta apresentar o menor 

preço, após concluídos os lances poderá ser exigido o envio, de CATÁLOGOS, 

PROSPECTOS COM FOTO OU DESENHO DE FORMA CLARA E DETALHADA, 

informando as dimensões, indicação do fabricante, marca modelo e referência para o 

item cotado para análise da conformidade com a proposta com o exigido no termo de 

referência, conforme segue:  

12.6.1 O catálogo ou prospecto deverá ser enviado após convocação;  

12.6.2 A Área Técnica verificará a conformidade do produto ofertado com as 

especificações constantes no Termo de Referência;  

12.6.3 A necessidade do catálogo ou prospecto se verificará nos casos onde 

houver dúvidas quanto as especificações do produto ofertado pelo 

licitante e essas informações não puderem ser verificadas em endereços 

eletrônicos; 

12.7 A proposta será desclassificada se ficar demonstrado pelos catálogos ou 

prospectos que as especificações não atendem aos requisitos mínimos exigidos no 

termo de referência;  

 

12.8 Poderão ser solicitadas amostras se não for enviado, quando solicitado, o 
catálogo ou prospecto que comprovem as especificações dispostas na proposta do 
licitante, também se não existirem no catálogo ou prospecto as informações técnicas 
relevantes e/ou marca e referência do produto cotado. 

13 DOS RECURSOS 

13.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 
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13.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir 

se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

13.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção 

de recorrer importará a decadência desse direito. 

13.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, 

o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

13.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

13.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de 

atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 

quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-

mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

15.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência.  

19. DO PAGAMENTO 
  

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, 

o licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

20.1.2. não assinar o termo de contrato, quando cabível; 

20.1.3. apresentar documentação falsa; 

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.6. não mantiver a proposta; 
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20.1.7. cometer fraude fiscal; 

20.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente.  

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento 

da fase de lances. 

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções:  

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

20.5. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 

ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR.  

20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
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termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa.  

20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público.  

20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará 

o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em 

valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da 

última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser 

respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no 

certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas 

nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@eliasfausto.sp.gov.br, através do portal bll.org.br, ou por petição dirigida ou 

protocolada no endereço Rua Siqueira Campos, 100, centro; CEP: 13350-000. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado 

no Edital. 

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

mailto:licitacao@eliasfausto.sp.gov.br
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23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

23.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 
23.12.2. ANEXO II – Modelo de proposta; 
23.12.3. ANEXO III – Termo de Adesão – BLL 
23.12.4. ANEXO IV – Custo pela utilização do sistema; 
23.12.5. ANEXO V – Declaração Inidoneidade 
23.12.6. ANEXO VI – Declaração Habilitação 
23.12.7. ANEXO VII – Declaração menor de idade; 
23.12.8. ANEXO VIII – Declaração ME/EPP 
23.12.9. ANEXO IX – Declaração Responsabilidade 
23.12.10. ANEXO X – Declaração Vínculo 
23.12.11. ANEXO XII – Minuta de Contrato 

Elias Fausto – SP, 19 de Outubro de 2020 

 

 
MAURÍCIO BARONI BERNARDINETI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO: “Aquisição de Móveis e Mobiliário Escolar para uso das 
Unidades Escolares do Município de Elias Fausto, conforme Anexo I- Termo de 
Referência do Edital.’’ 

 

   LOTE 1   

Item Unid Qnt Descrição V. Unitário V. Total 
01 Unid 30 CONJUNTO PROFESSOR – CJP-01 

Conjunto para professor  
 
DESCRIÇÃO 
• Conjunto do professor composto de 1 
(uma) mesa e 1 (uma) cadeira.  
• Mesa individual com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico e na face inferior em 
chapa de balanceamento, painel frontal em 
MDP ou MDF, montado sobre estrutura 
tubular de aço.  
• Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura tubular 
de aço.  
 
CONSTITUINTES - MESA  
• Tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos 
arredondados. Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento 
(contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação 
de porca garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 
1200 mm (largura) x 650 mm 
(profundidade) x 19,4 mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm 
para largura e profundidade e +/- 1 mm 
para espessura. 
• Painel frontal em MDP ou MDF, com 
espessura de 18 mm, revestido nas duas 
faces em laminado melamínico de baixa 
pressão – BP, acabamento frost, na cor 
CINZA. Dimensões acabadas de 1117 mm 
(largura) x 250 mm (altura) x 18 mm 

R$ 614,67 R$ 18.440,00 
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(espessura) admitindo-se tolerâncias de +/-
2 mm para largura e altura e +/- 0,6mm 
para espessura. 
• Topos encabeçados com fita de bordo 
termoplástica extrudada, confeccionada em 
PVC (cloreto de polivinila); PP 
(polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer" na face de colagem, acabamento 
de superfície texturizado, na cor CINZA, 
colada com adesivo "Hot Melting". 
Resistência ao arrancamento mínima de 
70N Dimensões nominais de 22 mm 
(largura) x 3 mm (espessura), com 
tolerância de +/- 0,5mm para espessura. 
Centralizar ponto de início e término de 
aplicação da fita de bordo no ponto central 
e do lado oposto à borda de contato com o 
usuário. O ponto de encontro da fita de 
bordo não deve 
apresentar espaços ou deslocamentos que 
facilitem seu arrancamento. 
• Estrutura composta de: 
- Montantes verticais confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção oblonga de 29 mm x 58 
mm, em chapa 16 (1,5mm); 
- Travessa longitudinal confeccionada em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção semi-oblonga de 25 mm x 
60 mm, em chapa 16 (1,5mm); 
- Travessa superior confeccionada em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com 
costura, curvado em formato de "C", com 
secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 
1/4”), em chapa 16 - (1,5mm); 
- Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38 mm (1 
1/2”), em chapa 16 (1,5mm). 
• Fixação do tampo à estrutura através de: 
- 06 porcas garra rosca métrica M6 
(diâmetro de 6 mm); 
- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 
de 6 mm), comprimento 47 mm (com 
tolerância de +/- 2 mm), cabeça panela, 
fenda Phillips. 
• Fixação do painel à estrutura através de 
parafusos autoatarraxantes 3/16” x 5/8”, 
zincados. 
• Aletas de fixação do painel 
confeccionadas em chapa de aço carbono 
em chapa 14 (1,9mm), estampadas  
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• Fixação das sapatas (frontal e posterior) 
aos pés através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. 
• Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetadas na cor CINZA fixadas à 
estrutura através de encaixe. D. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa 
salina de no mínimo 300 horas. O grau de 
enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de 
empolamento deve ser de d0/t0. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA.  
 
CONSTITUINTES - CADEIRA  
• Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetados, na cor CINZA  
• Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no 
mínimo sete lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada, 
oriundas de reflorestamento ou de 
procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. 
• Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor CINZA. 
Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7mm, da espécie 
Eucalyptus grandis, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, 
inclusive nos bordos. Espessura acabada do 
assento mínima de 9,7mm e máxima de 
12mm.  
• Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas 
duas faces de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor CINZA. 
Bordos com acabamento em selador 
seguido de verniz poliuretano. Espessura 
acabada do encosto mínima de 9,6mm e 
máxima de 12,1mm.  
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02 Unid. 106 CONJUNTO ALUNO – CJA-04 – (Para alunos 
com altura entre 1,33m e 
1,59m)DESCRIÇÃO 
Conjunto individual composto de 1 (uma) 
mesa e 1 (uma) cadeira,  
- Cadeiras e mesas para conjunto aluno 
individual. Mesa individual com tampo em 
MDP ou MDF, revestido na face superior 
em laminado melamínico e na face inferior 
em chapa de balanceamento, montado 
sobre estrutura tubular de aço. Cadeira 
individual empilhável com assento e 
encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, 
montados sobre estrutura tubular de aço. 
CONSTITUINTES – MESA Tampo em MDP 
ou MDF, com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor 
CINZA, cantos arredondados. Revestimento 
na face inferior em chapa de 
balanceamento (contra placa fenólica) de 
0,6mm. Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. 
Dimensões acabadas 600mm (largura) x 
450mm (profundidade) x 19,4mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de até 
+ 2mm para largura e profundidade e +/- 
1mm para espessura. Topos encabeçados 
com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de 
polivinila); PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com "primer" na face de 
colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor VERMELHA colada com 
adesivo "Hot Melting". Resistência ao 
arrancamento mínima de 70N. Dimensões 
nominais de 22mm (largura) x 3mm 
(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm 
para espessura. Centralizar ponto de início 
e término de aplicação da fita de bordo no 
ponto central e do lado oposto à borda de 
contato com o usuário. O ponto de 
encontro da fita de bordo não deve 
apresentar espaços ou deslocamentos que 
facilitem seu arrancamento. Estrutura 
composta de: Montantes verticais e 
travessa longitudinal confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, 
em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior 

R$ 368,00 R$ 39.008,00 
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confeccionada em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de "C", com secção circular, 
diâmetro de 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 
16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção circular, diâmetro de 38mm 
(1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros 
em polipropileno copolímero isenta de 
cargas minerais, composto 
preferencialmente de 50% de matéria-
prima reciclada ou recuperada, podendo 
chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As 
características funcionais, dimensionais, de 
resistência e de uniformidade de cor, 
devem ser preservadas no produto 
produzido com matéria-prima reciclada. 
Fixação do tampo à estrutura através de 06 
porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 
6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 
(diâmetro de 6mm), comprimento 47mm 
(com tolerância de +/- 2mm), cabeça 
panela, fenda Phillips. Fixação do porta-
livros à travessa longitudinal através de 
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, 
comprimento 10 mm. Fixação das sapatas 
(frontal e posterior) aos pés através de 
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas 
em polipropileno copolímero virgem, isento 
de cargas minerais, injetadas na cor 
VERMELHA, fixadas à estrutura através de 
encaixe. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência à corrosão em câmara 
de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA. CONSTITUINTES 
- CADEIRA Assento e encosto em 
polipropileno copolímero virgem, isento de 
cargas minerais, injetados, na cor 
VERMELHA. Alternativamente o assento e o 
encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo cinco lâminas 
internas, com espessura máxima de 1,5mm 
cada, oriundas de reflorestamento ou de 
procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. 
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Dimensões e design conforme projeto. 
Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor 
VERMELHA. Revestimento da face inferior 
em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, 
da espécie Eucalyptus grandis, com 
acabamento em selador, seguido de verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. 
Espessura acabada do assento mínima de 
7,2mm e máxima de 9,1mm. Quando 
fabricado em compensado, o encosto deve 
receber revestimento nas duas faces de 
laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 
0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor VERMELHA .Bordos com 
acabamento em selador seguido de verniz 
poliuretano. Espessura acabada do encosto 
mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm. 
Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do 
assento e encosto injetados à estrutura 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 
4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do 
assento em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8 mm, comprimento 16 mm. 
Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 18 mm. Sapatas/ ponteiras 
em polipropileno copolímero virgem, isento 
de cargas minerais, injetadas na cor 
VERMELHA, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no 
mínimo 300 horas. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 
40 micrometros, na cor CINZA. 
 

03 Unid. 10 BERÇO + COLCHÃO A estrutura deve ser 
confeccionada em aço em 
Formato de “U” invertido. A estrutura de 
suporte do estrado é feito em tubos de aço. 
O estrado é feito de chapa inteiriça de MDP 

R$ 1.320,33 R$ 13.203,33 
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e é revestido nas duas faces em fórmica 
branca. O berço possui três (3) 
possibilidades de regulagem de altura do 
estrado por meio de parafusos e porcas 
com a distância de 16 cm entre cada 
regulagem. As grades laterais são fixas e 
confeccionadas em MDP e têm as duas 
faces em fórmica branca. As cabeceiras são 
em MDP e o formato é retangular 
revestidas nas duas faces em fórmica 
branca. Cabeceiras e partes laterais 
(inclusive nas aberturas) possuem as 
extremidades cobertas com fita de bordo 
de 2 mm, com acabamento superficial liso, 
na mesma cor e tonalidade da Fórmica. 
Existem quatro (4) rodízios com sistema de 
travas tipo pedal em cada um deles. Cada 
rodízio possui duas (2) rodas As soldas do 
suporte do estrado possuem superfície lisa 
e homogênea. A união entre os tubos do 
suporte do estrado foi feita através de 
soldas. Não há respingos e irregularidades 
nas soldas do suporte do estrado. Medidas 
do Berço: Comprimento total incluindo 
cabeceiras: 120 cm; Largura total incluindo 
grades: 67 cm; Altura das cabeceiras 
considerando a estrutura tubular: 90 cm 
sem considerar o rodízio; Extensão vertical 
das grades: 75 cm; Distância regulável da 
superfície do colchão à barra superior das 
grades: de 20 a 50 cm (faixa de regulagem). 
Obs: Todos os componentes têm tolerância 
de 1 cm. Garantia até 12 meses após a data 
da nota fiscal de entrega. O colchão é de 
espuma flexível e tem. O colchão possui 
densidade D18. O espaço entre o colchão e 
as laterais e cabeceiras é inferior a 3 cm. 
Possui revestimento em uma das faces e 
nas laterais em tecido resistente e 
costurado formando 
quadriláteros/losangos. O acabamento da 
parte inferior do colchão é plastificado. 
Rotulagem do Colchão. Existe etiqueta(s) 
confeccionada(s) em material resistente à 
lavagem e indelével, costurada(s) ao 
revestimento do colchão, com informações 
permanentes, em língua portuguesa, 
contendo: 
Garantia até 12 meses após a data da nota 
fiscal de entrega. 

04 Unid. 144 Caminha empilhável (comp. 1,33m/ larg. 54 
cm/ altura 14cm) azul 

R$ 186,65 R$ 26.877,60 
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Cama infantil empilhável; com cabeceira e 
pezeira iguais; confeccionadas em 
polipropileno injetado; estrutura em 
alumínio; leito de tela vazada, em 100% 
poliester com revestimento em pvc e 
velcro; deverá apresentar tratamento 
antifúngico e bactericida, anti uv, 
antioxidante e anti transpirante, lavável, 
desmontável; pés em pvc antiderrapantes; 
produto atóxico; sem rebarbas ou partes 
cortantes; com encaixe perfeito, 
proporcionando estabilidade total ao 
móvel; medindo entre (1,20x0,61x0,13) cm 
e (1,35x0,61x0,15) cm cxlxa; com 
capacidade para suportar no mínimo 50kg; 
na cor azul (cabeceira/pezeira e tela); 
garantia mínima de 12 meses; fabricado de 
acordo com as normas técnicas vigentes. 
Manual de instrucões em portugês; 
acondicionado de forma apropriada, de 
modo a evitar choque, oriundo de 
manuseio e transporte. Deverá ser 
entregue montada. 
 

05 Unid. 10 Carrinho de bebê duplo (gêmeos) 
Com duas cadeiras com encosto rígido e 
cinto de segurança de no mínimo 5 pontos 
com protetores de ombros acolchoados. 
Encosto de regulação independente para 
casa cadeira. 
Encostos rígidos, reguláveis em no mínimo 
4 posições. 
- Capotas 
- Capa impermeável 
Cinto de Seguranã ajustável 
Material Poliéster 
Cor Preto 
Lavável 
Suporte no mínimo 15 Kg em cada assento 
Com no mínimo 4 rodas 
Com freios nas rodas traseiras 
Para crianças a partir de 0 anos de idades. 
Com certificado do Inmetro. 
 

R$ 1.294,30 R$ 12.943,00 

06 Conj. 75 Conjunto de mesa e cadeira – conjunto 
aluno CJA03 infantil,  
mesa descrição: 
• mesa para altura do aluno compreendida 
entre 1,19 e 1,42, com tampo. 

R$ 331,33 R$24.850,00  
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Retangular em mdp ou mdf, revestido na 
face superior em laminado melamínico de 
alta pressão. Estrutura tubular de aço. 
Dimensões: 
• altura da mesa: 59,4 cm 
• tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm 
Características: 
• tampo em mdp ou mdf, com espessura de 
18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza, cantos 
arredondados. Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento - 
contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em 
uma face.  
• nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa 
salina de no mínimo 300 horas. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza.  
Descrição cadeira: 
• cadeira com assento e encosto 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor 
amarela. 
Dimensões: 
• altura do assento da cadeira ao chão: 35 
cm 
• assento da cadeira: 31 cm x 40 cm 
• encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm 
Características: 
• quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, 
acabamento setorizado, na cor amarela. 
Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie 
eucalyptus grandis, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, 
inclusive nos bordos.  
• quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas 
duas faces de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 mm a 0,8mm de 32 espessura, 
acabamento texturizado, na cor amarela. 
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Bordos em selador seguido de verniz 
poliuretano; 
• espessura acabada do encosto mínima de 
7,0 mm e máxima de 9,3 mm; 
• estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
• ponteiras e sapatas, em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, 
Injetadas na cor amarela, fixadas à 
estrutura através de 
Encaixe e pino expansor; 
• pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
Eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 
Micrometros, na cor cinza 

07 Conj. 11 Conjunto de mesa – mesa infantil com 4 
cadeiras de ferro 
 
Conjunto coletivo infantil; composto de 
mesa e 04 cadeiras; mesa com tampo 
confeccionado em mdf espessura de 18 
mm, revestido por laminado melaminico na 
face superior, cor verde claro, com bordas e 
cantos boleados e envernizados, fixado a 
estrutura através de parafusos auto-
atarraxantes invisíveis; altura de 550 mm; 
medindo 780 mm x 780 mm; sem 
reentrâncias ou protuberâncias laterais; 
estrutura composta por 04 pés em tubos 
com diâmetro de 1 1/4" e espessura de 
1,2mm na cor branca; sapatas de encaixe 
interno antiderrapantes, confeccionadas 
em polipropileno copolímero na mesma cor 
da estrutura; cadeiras: assento e encosto 
em resina termoplástica polipropileno, de 
formato anatômico, com espessura mínima 
de 4 mm; isentos de arestas ou rebarbas; 
assento medindo 300 mm (var. +/- 20mm) x 
320mm (var. +/- 10mm), altura de 320 mm 
(var. +/- 10mm); encosto medindo 300mm 
(var. +/- 20mm) x 170mm (var. +/- 10mm); 
fixados a estrutura através de rebites de 
alumínio, sendo 04 na fixação do encosto e 
04 na fixação do assento, nas cores: azul 
francês, salmon, verde claro e amarelo 
claro; estrutura composta por tubos de alta 
resistência nas medidas: 60 mm x 30 mm x 
1,5 mm; base do assento e encosto 20 x 20 
mm x 1,2 mm; base dos pés 50 mm x 30 
mm x 1,5 mm, na cor branca; ponteiras e 

R$ 832,50 R$ 9.157,50 
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sapatas antiderrapantes em polipropileno, 
na mesma cor da estrutura; solda mig, com 
tratamento anti-ferruginoso por meio de 
fosfatizacao através de processo 
ecologicamente correto, e pintura 
eletrostática a pó hibrida (epóxi/poliéster). 
 

08 Conj. 8 Conjunto de mesa retangular com 10 
cadeiras – cor: colorido 
Mesa para reunião 10 lugares 
 
CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM 10 
CADEIRAS – Cor: Colorido 
Descrição do Tamanho: Mesa: Altura 60 cm; 
Largura 193 cm; Profundidade 60 cm / 
Cadeira: Altura 60 cm Largura 26 cm 
Profundidade 30,5 cm 
Formato Retangular 
Instruções/Cuidados Limpar com pano 
levemente umedecido com água 
Largura do Produto (cm) 193 
Material Mesa: Retangular com borda 
colorida 
Tampo em MDF 15 mm 
Pés em madeira pinus 15 mm / Cadeira em 
madeira pinus 15 mm 
Montada 

R$ 1.590,00 R$ 12.720,00 

09 Conj. 1 Conjunto refeitório infantil com 8 lugares ( 
mesa e cadeiras coloridas). 
MESA 08 LUGARES COM BANCOS 
 
conjunto mesa e bancos para refeitório 
infantil empilháveis; composto de 01 mesa 
e 02 bancos empilháveis; tampo e assentos 
confeccionados em aglomerado 25 mm, 
revestidos na face superior com laminado 
melamínico de alta pressão (fórmica) 
texturizado post-forming com espessura 0,8 
mm e na face inferior com lâmina de 
madeira pintada com selador e verniz, na 
cor ovo; no formato retangular; 
acabamento: bordos longitudinais em post-
forming 90º, bordos transversais filetados 
com filete plástico ou fórmica na mesma 
cor da face superior; respeitando a 
espessura do tampo e assento; tampo da 
mesa medindo mínimo (1500x600x560) 
mm (cxlxa); assento do banco medindo 
mínimo (1400x300x320) mm (cxlxa); 
estrutura da mesa e dos bancos composta 
de 04 pés, em tubos de aço seção 
retangular (40x20) mm; chapa de espessura 

R$ 1.374,34 R$ 1.374,34 
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mínima de 1,5 mm; fixada ao assento 
através de parafusos aacp 4,8x19 mm 
zincado; solda mig; com tratamento 
anticorrosivo e pintura eletrostatica em 
epoxi na cor preta; com sapatas em 
polipropileno injetadas na mesma cor da 
estrutura; acondicionados de forma 
adequada a garantir o seu recebimento em 
perfeito estado, com prazo de garantia de 
12 meses. 
 

10 Unid. 5 MESA DE REFEIÇÃO MATERNAL COM 5 
LUGARES - Mesa com tampo confeccionado 
multilaminado de madeira MDF 18 mm de 
espessura, revestido na face superior em 
laminado melamínico de baixa pressão na 
cor ovo. Bordas longitudinais com 
acabamento em PVC Ergosoft, tipo post-
forming 180º, flexível e colorido. 
Apresentar na proposta o relatório com 
ensaio comprovando a resistência à 
corrosão (tratamento contra ferrugem com 
resistência de no mínimo de 300 horas) e os 
ensaios contendo testes de acordo com as 
NBRS 8094/15, NBR 11003/90, NBR 
14535/00, 12466 01 e 02,  emitido por 
laboratório acreditado pelo INMETRO 
sendo considerados os testes dentro da 
ABNT 14006 para mobiliário escolar. 
Formato do tampo arredondado modelo 
tipo Aquarela medindo 1350 x 1840 mm, 
com curvatura interna na parte frontal do 
tampo de 35º, permitindo uma melhor 
aproximação do professor. Com 05 
assentos posicionados na mesa em orifícios 
retangulares, medindo 290x360 mm com 
bordas arredondas, acabamento em PVC 
Ergosoft tipo post-forming flexível colorido, 
com distanciamento entre eles de 31cm, 
dentro dos padrões de ergonomia. Em cada 
vão  deverá conter uma cadeira. 
Assento e encosto confeccionado em 
compensado multi laminado de 6 mm, 
monobloco, estofada com  espuma soft D 
35 , acabamento em PVC modelo Francis 
colorido, revestida  em couríssimo com  
superfície em  resina de PVC, com base 50% 
poliéster e 50% algodão de alta resistência  
, permitindo uma melhor manutenção de 
limpeza contra líquidos . Deverão conter 
para cada assento um cinto de fixação, 
confeccionado em cadarço de nylon 30 

R$ 3.330,00 R$ 16.650,00 
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mm, permitindo que a criança permaneça 
acomodado  de forma correta na cadeira. 
Estrutura  de sustentação das cadeiras 
confeccionada em tubo de aço industrial 
ATC 1010/1020, com secção retangular 
16x30, com espessura 1.50 mm 
Estrutura da mesa em tubo de aço 
industrial ATC 1010/1020, com secção 
circular 3”, com espessura 1.20 mm, Topos 
de fechamento da tubulação com ponteiras 
acopladas em polipropileno 100% injetadas, 
com deslizadores, e regulagem de altura. 
Acabamento com banho desengraxante  a 
quente e tratamento antiferruginoso de 
proteção. 
Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, 
eletrostática, na cor prata ou ovo, 
polimerizada em estufa a 180º C, com 
espessura mínima da película de 40 
mícrons. 
Soldagem: os componentes que formam o 
conjunto deverão ser ligados entre si 
através de solda pelo processo MIG. 
Cor das cadeiras e PVC de acabamento: 01 
amarela, 01 verde, 01 vermelha, 01 azul e 
01 laranja. 

11 Unid. 30 Cadeira secretaria anatômica fixa pé palito 
injetada 
 
Cadeira fixa, revestimento em courvin, cor 
preta, s/braços, modelo 04 pés 
Cadeira fixa; com concha dupla; encosto e 
assento confeccionados em madeira 
compensada; revestidos em courvin; cor 
preta; acabamento em PVC; estofamento 
em espuma injetada de poliuretano de no 
mínimo 50 mm de espessura; apresentando 
densidade de 45 kg/m3; sem braços; 
espaldar baixo; com encosto medindo no 
mínimo (40 larg. X 28 alt.) Cm; e assento 
medindo no mínimo (42 larg. X 41 
professor) Cm; estrutura em aço tubular 
com diâmetro de ¾, espessura da parede 
1,2 mm; modelo 04 patas (pés); pintura em 
tinta epóxi pó; cor preta; prazo de garantia 
de no mínimo 12 meses; fabricado de 
acordo com as normas técnicas vigentes. 
 

R$ 127,03 R$ 3.810,90 

12 Unid. 2 MESA PARA COMPUTADOR  TAMPO EM 
MDF 15 MM DE ESPESSURA COM 
ACABAMENTO EM PVC , PÉS EM AÇO COM 
PINTURA EPOXI COM ALTURA MINIMA 750 

R$ 330,17 R$ 660,35 
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M X LARGURA MININA DE 1210 MM E 
PROFUNDIDADE MINIMA DE 615 MM– 1 
GAVETA – BRANCA - 1 GAVEITEIRO EM MDF 
COM NO MINIMO 240AX360LX405P MM 

13 Unid. 9 ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, 
MAÇANETA E CHAVE COM NO MINIMO  
ESTRUTURA DE CHAPA DE AÇO COM NO 
MINIMO CHAPA 045 MM - COM UMA 
PRATELEIRA FIXA - COM MEDIDA MINIMA 
1900 A X 750 L X 350 P MM 
 

R$ 816,84 R$ 7.351,52 

14 Unid. 1 GAVETEIRO VOLANTE PARA ESCRITÓRIO 
COM 3 GAVETAS – BRANCO EM MDF 
MEDINDO NO MINIMO 600 A X 370 L X 400 
P MM  ESPESSURA 15MM  
 

R$ 422,41 R$ 422,41 

15 Unid. 1 MESA PARA REUNIÃO 10 LUGARES -  EM 
MDF 25 MM MEDINDO 700 A X 2950 L X 
1100 P MM PÉS EM AÇO PINTURA EPOXI 

R$ 1.494,67 R$ 1.494,67 

16 Unid. 6 ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS – 
ARMÁRIO MULTI USO EM MADEIRA, 
BRANCO  MINIMO DE ALTURA 1,60CM / 
LARG. 67,5CM / PROFUNDIDADE 35CM 

R$ 401,98 R$ 2.411,88 

17 Unid. 4 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS – 
PROFUNDIDADE: 40 cm; ALTURA: 1,83 m; 
LARGURA 92 cm 

R$ 324,79 R$ 1.299,15 

18 Unid. 2 ROUPEIRO DE AÇO 6 PORTAS GRANDES – 
1,93x1,03x0,40m(profundidade) 
 

R$ 745,47 R$ 1.490,93 

19 Unid. 7 MESA DE PROFESSOR (ALTURA 0,75m / 
Largura 1,20m / Profundidade 0,60m 

R$ 534,00 R$ 3.738,00 

20 Unid. 22 NICHO COM 6 REPARTIÇÕES – Organizador 
estante nicho em MDP - Dimensões do 
organizador: (Altura X Largura X 
Profundidade): 116,5 x 90,5 x 30,2 cm. 

R$ 906,60 R$ 19.945,20 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 217.848,78 (Duzentos e dezessete mil oitocentos e quarenta e oito reais 
e setenta e oito centavos). 

 
Valor Total Estimado: R$ 217.848,78 (Duzentos e dezessete mil oitocentos e 
quarenta e oito reais e setenta e oito centavos). 
 
Obs: Obrigatório a apresentação da Marca  
 
A empresa vencedora deverá apresentar: 
 
a) A(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar catálogo, próprio do fabricante, em 

língua portuguesa, podendo ser emitida via internet, com ilustrações/fotos dos 

mobiliários, destacando MARCA/MODELO, sem deixar dúvidas por ocasião da 

análise técnica, discriminando  na página o número do item ofertado e contendo todas 
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as informações para avaliar se os mesmos atendem aos quesitos descritos na 

requisição e demais informações constantes da descrição do produto, SENDO QUE 

A NÃO APRESENTAÇÃO OU INCONFORMIDADE COM  O SOLICITADO 

ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DO REFERIDO ITEM; 

 

b) Prazo para entrega de 30 (Trinta) dias; 

c) Pagamento no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega; 

d) Garantia de 12 (doze) meses; 

 

Prefeitura Municipal de Elias Fausto – SP, em 19 de Outubro de 2020. 

 
 
 

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na 
Forma Eletrônica nº 009/2020 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus 
anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA:_________CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO:_______CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

ENDEREÇO e TELEFONE:_________AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente  licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento 
definitivo do objeto pela Contratante.  

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO III 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
 BLL -  BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social:  

Ramo de Atividade:  

Endereço:  

Complemento:   Bairro:   

Cidade:   UF:   

CEP:   CNPJ:  

Telefone 
Comercial: 

 
Inscrição 
Estadual: 

 

Representante 
Legal: 

 RG:   

E-mail:   CPF:  

Telefone 
Celular: 

 

Whatsapp:  

Resp. 
Financeiro: 

 

E-mail 
Financeiro: 

 Telefone:  

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não 

 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão 
ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da  BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições 
que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 
negócios dos quais venha a participar; 
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida 
nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas 

demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, 
conforme Anexo III.I 

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
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3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação 
implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL -  Bolsa de Licitações 
do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de 
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e 
condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de 
Licitações da  BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 
 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer 
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das 
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios 
realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data 
da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. 
Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as 
informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, 
devendo, ainda, informar a  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança 
ocorrida. 
 
 
Local e data:  ____________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS 
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 
(AUTENTICADAS). 
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ANEXO III-A 
 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES 
DA  

BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA  

 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ/CPF:  

Operadores 

1 Nome:  

 CPF:   Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp    

2 Nome:  

 CPF:  Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp  

3 Nome:  

 CPF:  Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp    

 
O Licitante reconhece que: 
 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema 

são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes 
de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - 
Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do 
Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá 
ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o 
necessário bloqueio de acesso;  

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e 
transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, 
assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará 
a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do 
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Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático 
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.   
 

 
Local e data:  
__________________________________________________________________ 
 
 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO IV 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA  

SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

 
Editais publicados pelo sistema de aquisição: 
 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento 
em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 
(seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em 
favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 
 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento 
parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) 
e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação 
– com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, 
cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do 
Brasil. 

 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao 

pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição 
em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos 
inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento 
de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 
 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado 
na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente 
arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.  

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a 
representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento 
dos custos de uso do sistema da  BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem 
será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do 
mercado. 
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DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  
 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos 
contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em 
seus expressos termos. 
 
 
Local e data: _________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS 
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 
(AUTENTICADAS). 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº __________________________________________, sediada. 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2020 instaurada pela Prefeitura 
Municipal de ________, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 
e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº __________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, 
sediada 

 

(Endereço Completo) 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou 
o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar 
essa condição. 

 



                                                                                                                   
 

__________________________________________________________________ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ nº. 44.723.740/0001-21 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-PROCESSO Nº 1415/2020 
EDITAL Nº 051/2020 

ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

 

DECLARAÇÃO 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro 
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro 
(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 
modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do 
disposto na LC 123/2006 

 

 

_________________________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO IX 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do 
Pregão...............................da Prefeitura Municipal de Elias Fausto - SP, que a 
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de 
todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os 
termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

 

Local e data: 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO X 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

 

DECLARAÇÃO 

(Razão Social)  ______________________________________________ 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________ 

Sediada___________________________________________________ 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório sob a modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Municipio 

de _________, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional 

empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da 

Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 
e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO XII 
MINUTA DE CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE 

 

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELIAS 

FAUSTO E .................................................., PARA 

_____________________________________________________. 

Data: ... de ................. de 2020. 
Prazo: __ (_____) meses. 
Valor: R$ ........ (............). 
Processo Administrativo nº /2020. 
Pregão Eletrônico nº 009/2020. 
Termo de Contrato n.º …./2020. 
 

CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES 

 
1.1. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO, com sede à Rua 

Siqueira Campos, n.º 100, bairro Centro, nesta cidade e Estado, com CNPJ n.º 
44.723.740/0001-21, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. MAURICIO 
BARONI BERNARDINETTI, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF n.º ...... e 
portador do RG n.º ....., adiante, designada, simplesmente, CONTRATANTE e .........., 
com sede à ........, n.º ......., na cidade de ......., inscrita no CNPJ sob n.º ........ e 
Inscrição Estadual n.º ........, por intermédio de seu(sua) ......, Sr(a). .........., 
(qualificação completa), inscrito(a) no CPF n.º ....... e portador(a) do RG n.º ......, 
adiante designada simplesmente CONTRATADA, ajustam o que se segue: 

 

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO 

 
2.1. A CONTRATADA se obriga a ___________________, conforme 

especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2020, seu Termo de Referência 
e detalhamento de sua proposta comercial aprovada. 

 

CLÁUSULA 3ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

3.1. A despesa supra será atendida pela dotação orçamentária nº 
_________________constante de 2020, correspondente para 2021 e exercícios 
seguintes, no caso de prorrogação. 

 

CLÁUSULA 4ª – DO SUPORTE LEGAL 

 
4.1. Este contrato é regulado pelos seguintes dispositivos legais: 
4.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil; 
4.1.2. Lei Orgânica do Município de Elias Fausto; 
4.1.3. Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações; 
4.1.4. Lei Federal n.º 9.012, de 30/03/1995; 
4.1.5. Lei Federal n.º 9.069, de 29/06/1995; 
4.1.6. Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002; 
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4.1.10. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os 
princípios gerais de Direito. 

 

CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO 

 
5.1. Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância de R$      (...), conforme valores apresentados por esta 
em sua proposta. 

 
5.2. Nos preços propostos já estão inclusos, além dos lucros, todas e quaisquer 

despesas diretas e indiretas, tais como, transportes e combustível, mão-de-obra para 
a entrega e o descarregamento no local determinado pela CONTRATANTE, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas, custos, benefícios, seguros, materiais, salários, 
estadas, equipamentos, uniformes, alimentação e tributos diretos e indiretos 
incidentes sobre o fornecimento do objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA 6ª - DOS PAGAMENTOS 

 
6.1. O pagamento será efetuado no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega 

dos itens mediante a apresentação da nota fiscal, contado da data de emissão da nota 
fiscal e depositados no banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.  

 
6.1.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, fica obrigado a emitir Nota Fiscal 

Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir 
de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente 
da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração 
Pública direta ou indireta. 

 
6.2. Com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar, ainda: 
 
6.2.1. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (INSS), com 

validade em vigor; 
 
6.2.2. Certidão de regularidade do FGTS fornecido pela Caixa Econômica 

Federal, com validade em vigor;  
 
6.2.3. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, com validade em 

vigor, e; 
 
6.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
6.3. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou 

pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem 
qualquer incidência de correção monetária. 
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6.4. Caso a CONTRATANTE, eventualmente, atrase os pagamentos, estes 
deverão ser corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA 7ª - DA FISCALIZAÇÃO 

 
7.1. A Secretaria da Educação é o órgão credenciado pela CONTRATANTE para 

vistoriar a execução do presente contrato e prestar toda a assistência e orientações 
que se fizerem necessárias, indicando, para tanto, um servidor que será o gestor do 
presente instrumento. 

 

CLÁUSULA 8ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
8.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura 

do presente termo de contrato, podendo ser prorrogado conforme art. 57, inciso IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO 

 
9.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas 

hipóteses previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA 10. - DO REAJUSTE 

 
10.1. O reajuste, se houver, será efetuado nos termos da Lei Federal n.º 9.069, 

de 29/06/95, de acordo com a variação do índice INPC/IBGE. 
 

CLÁUSULA 11. - DO RECEBIMENTO 

 
11.1. O objeto deste contrato será recebido em até 30 (trinta) dias por servidor a 

ser designado para o ato do recebimento, da seguinte forma: 
 
11.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

objeto com as especificações, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da entrega; 
 
11.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto e consequente 

aceitação, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento provisório. 
 
11.2. O recebimento de que trata este item far-se-á mediante recibo. 
 
11.3. Fica facultada à CONTRATADA a indicação de um representante para, 

conjuntamente, com o da CONTRATANTE, proceder ao recebimento do objeto do 
presente contrato. 

 

CLÁUSULA 12. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos nos incisos 
III ou IV, do art. 87, e no art. 88, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/02. 

 
12.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa. 
 
12.3. Salvo motivo de força maior, plenamente justificado, a critério e obedecidas 

às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, no caso de inexecução total ou 
parcial do contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

 
12.3.1. Advertência; 
 
12.3.2. Multa de mora; 
                  
12.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso 

de inexecução parcial de contrato; 
 
12.3.2.2. Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até 
o limite de 10 (dez) dias; 

 
12.3.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de sua inexecução total; 
 
12.3.2.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item 

correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o serviço fornecido 
é diverso das especificações e/ou má qualidade; 

 
12.3.2.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

recusa injustificada de assinar/receber o contrato, e; 
 
12.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a 

aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei. 
 
12.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses 

de advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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12.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido 
utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo 
pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Elias Fausto - SP, 
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de 
recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para 
cobrança judicial. 

12.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, 
sendo-lhe facultado vista ao processo. 

12.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as 
multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência. 

 

CLÁUSULA 13. - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO 

 
13.1. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou 

se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar 
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 
benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as 
leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, 
ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que 
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

CLÁUSULA 14. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1. A CONTRATADA obriga-se à execução integral do objeto do presente instrumento, pelo 
preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas 
decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão, 
independentemente dos motivos que originaram os mesmos. 

 
14.2. Correrão por conta da CONTRATADA quaisquer tributos ou preços públicos porventura 

devidos, em decorrência da execução do contrato. 
 
14.3. O pessoal da CONTRATADA, por ela designado para trabalhar na execução do contrato, 

não terá vínculo empregatício algum com a CONTRATANTE. 
 
14.4. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
14.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de sua execução. 

 
14.6. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal 

e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja por atos próprios, 
de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pela CONTRATANTE. 
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14.7. Toda e qualquer etapa que tenha que ser refeita pela CONTRATADA por erro ou 
incompetência, não acarretará ônus financeiro algum para a CONTRATANTE e nem aditamento de 
prazo. 

 
14.8. A CONTRATADA se obriga manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.  

 
14.9. É vedada a subcontratação. 
 
14.10. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão participar da execução do objeto 

licitado, admitindo-se a substituição por outros de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela CONTRATANTE. 

 
14.11. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, que não forem resolvidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Monte Mor - SP, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma, as partes e testemunhas, sendo 01 (uma) via destinada ao processo e a 
outra para arquivo. 
 

 
 
Elias Fausto, ..... de ........................... de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Prefeito Municipal 

  
 
 
 
 
 
 

 
::: EMPRESA CONTRATADA ::: 

Representante Legal  

 
 
TESTEMUNHAS: 
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_________________________ 
Nome: 
RG: 

  
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Nome: 
RG: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
NOME: 
GESTOR DO CONTRATO: 

  
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Nome: 
SECRETÁRIO JURÍDICO 

 


