PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100 RAMAL 24
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000
E-MAIL: licitacaopmcristina@gmail.com.

RECIBO DE RETIRADA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

Razão Social: _______________________________________________________________________________
CNPJ Nº ___________________________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________
Cidade:_______________________Estado_____Telefone:____________________Fax:___________________
Pessoa para contato:______________________________________________________________________
Recebemos o EDITAL DE LICITAÇÃO nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima
identificada.
Local: _______________________, _____ de ________________ de 2019.
____________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Cristina e essa
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter
ao Setor de Licitação por meio do fax: (035) 3281 2095 ou e-mail:
licitacaopmcristina@gmail.com.
A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitação, do encaminho de
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
Cristina/MG, ___ de ______________ de 2019.

Sandra Maria Araújo de Medeiros
Pregoeira
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Cristina/MG, com sede administrativa na Praça Santo
Antônio, n.º 28, Bairro Centro, em Cristina/MG, CEP 37.476-000, inscrita no CNPJ/MF
sob o n 18.188.250/0001-62, através de seu pregoeira e equipe de apoio, nomeados
pela Portaria nº 002/2019, de 02/01/2019, torna público que promoverá sob a regência
da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais n.º 964/2007 subsidiariamente, Lei Federal
8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, Processo Licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus anexos.
Para o recebimento dos envelopes 01 - PROPOSTA e 02 DOCUMENTAÇÃO, fica
determinado o dia 15 de Janeiro de 2019, até às 9h30m, o qual deverá ser entregue no
Setor Protocolo da Prefeitura, situado à Praça Santo Antônio, n.º 28, Bairro Centro, em
Cristina/MG.
O início da abertura do envelope 02 – DOCUMENTAÇÃO, ocorrerá às 9h30m, do dia 15
de Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões, no mesmo endereço mencionado no item
anterior, seguindo-se, após, a abertura do envelope 01 - DOCUMENTAÇÃO, desde que
ocorra desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o inciso III, do
art. 43, da Lei n.º 8.666/93.
Os envelopes n.º 01 – PROPOSTA E 02 - DOCUMENTAÇÃO - deverão ser entregues
no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, no endereço acima citado, aos
cuidados da pregoeira.
01 – OBJETO
1. A presente licitação tem como objeto a Aquisição de Kits de Materiais Didáticos
Sistematizados para alunos da Creche - Maternal II e III e da Educação Infantil I e II,
professores e equipe técnica/diretiva deste município, com fornecimento de amostras,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura, conforme
descrito no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste Edital;
1.2. Será realizada a entrega BIMESTRALMENTE, nas quantidades previstas através
da Autorização de Fornecimento (A.F), emitida pela administração, desde que
devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação;
1.3. Local de entrega/Prazo de Entrega: Os referidos kits deverão ser entregues na
Secretaria Municipal de Educação, sita à Praça Santo Antônio, nº 04 – centro,
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Cristina/MG, nos dias e horários: de segunda à sexta das 08h às 11h e 12h às 16h, em
até 07 (sete) dias úteis, após a emissão da Autorização de fornecimento (A.F).
1.4. Só deverão ser fornecidos produtos com autorização expressa da administração,
com a emissão de requisições e/ou ordens de compra, devidamente assinadas pelo
funcionário responsável.
2 – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1. O resumo do Edital encontra-se publicado no Diário Oficial do Estado “MG” D.O.E.,
na imprensa oficial do Município, o Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº
1.802/05, e o Edital na íntegra está disponível na sala do Departamento de Compras e
Licitações, no endereço citado no preâmbulo e no site www.cristina.mg.gov.br, link
“licitações e contratos”, podendo ser obtido sem nenhum custo aos interessados.
2.2. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame
obrigam-se a acompanhar as publicações nos órgãos oficiais e facultativos de
publicação, citados no item anterior, devendo também fornecer os dados da empresa e
do representante legal no “campo” de informações do recibo do edital para eventuais
futuras comunicações, sendo que os mesmos deverão estar completos e legíveis.
2.3. Os pedidos de esclarecimentos do edital poderão ser encaminhados para o e-mail
licitacaopmcristina@gmail.com; pelo telefone (35) 3281-1100 - ramal 24; pelo fac-símile
(35) 3281-2095; via correio através do endereço mencionado no preâmbulo,
encaminhado a pregoeira ou ainda pessoalmente, neste mesmo endereço, até 02 (dois)
dias antes da data marcada para recebimento das propostas.
2.4. As respostas da pregoeira às solicitações de esclarecimentos dos licitantes serão
encaminhadas por e-mail ou fac-símile, e publicadas na Imprensa Oficial do Município, o
Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05 e no site www.cristina.mg.gov.br,
link “Licitações e Contratos”, sendo enviadas aos demais interessados, para
conhecimento.
2.5. No site citado serão disponibilizadas, além de respostas, outras informações que a
pregoeira julgar importante, razão pela qual os interessados devem consultá-lo com
frequência.
2.6. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão até o 5º
dia útil e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas,
mediante petição dirigida à pregoeira, a ser protocolada por servidor responsável
quando entregue pessoalmente na sede da prefeitura, ou preferencialmente, para o
endereço eletrônico licitacaopmcristina@gmail.com, ou ainda via correio, desde que
dentro dos prazos acima determinados, que deverá decidir sobre a petição no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, auxiliada pelo setor técnico competente.
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2.6.1. A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu
documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do
licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço,
acompanhado de cópia de documento de identificação e CPF do signatário e
comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio; contrato social
e procuração, se procurador, e somente procuração, se pública).
2.6.2. Os documentos citados no subitem anterior, poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pela
pregoeira ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32, caput, c/c
art. 38, inciso IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.
2.6.3. A Prefeitura e a pregoeira não se responsabilizarão por impugnações
endereçadas por outras formas e em outro endereço, e que não tenham sido acusados
pela Presidente, e que, por isso, sejam intempestivas.
2.6.4. Acolhida a impugnação será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas,
conforme art. 21, § 4º da Lei federal nº 8.666/93.
2.6.5. A decisão da pregoeira será encaminhada ao impugnante pelos meios
estabelecidos no item 4 desta seção, dando-se ciência a todos os interessados.
3 - DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. 3.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente
ao objeto licitado, cadastradas ou não na Prefeitura Municipal de Cristina, como
prestadores de serviços, que atendam todas as exigências constantes deste Edital, a
teor do art. 4º da Lei Federal nº 10.502/02;
3.2.É OBRIGATÓRIA a apresentação no dia, hora e local designados para a sessão
pública desta licitação, DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, em conformidade com os dispostos no Inciso VII do
artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital,
CONFORME O ANEXO VII.
3.3. Não poderá participar do presente processo licitatório, pessoa jurídica:
a) Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no
país;
b) Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer Órgão da Administração
Pública Municipal;
c) Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer Órgão da Administração
Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal;
d) empresa que tenham sócios que sejam funcionários do Município de Cristina, Estado
de Minas Gerais;
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e) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
e.1)Justifica-se a não participação de consórcio: Na medida em que há aquisições de
produtos, realizadas por itens, perfeitamente pertinente e compatível para empresas
atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação de microempresas de
pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no
tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a
execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de
possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à
competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida
quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante
vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de
habilitação do edital. Para estes casos, a Administração, com vistas a aumentar o
número de participantes, admitirá a formação de consórcio, a que efetivamente não se
aplica por todo exposto.
f) Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;
g) tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório na prestação de serviço
(s) anteriormente mantido (s) com o Município de Cristina, devidamente comprovado,
por razões ainda persistentes;
h) É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na
presente licitação;
i) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
3.4. A inobservância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.
4 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO
4.1. No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, será realizado o
credenciamento dos representantes legais das licitantes que comparecerem na sessão
pública, bem como será feita a abertura dos envelopes nº 01 – Proposta e nº 02 –
Documentação, nos termos da lei.
4.2. As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu
sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do
Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de Empresa
Individual, acompanhado do documento de identidade.
4.2.1. A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento
público ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II,
comprovando a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a
prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada
do documento de identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove
a representação legal do outorgante.
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a) Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos
originais sejam apresentados a pregoeira ou a Equipe de Apoio para autenticação.
b) A não apresentação da procuração não implica a inabilitação do Licitante, mas o
impede de discordar das decisões tomadas pela pregoeira, durante a sessão de
abertura dos envelopes: Proposta e Documentação;
4.3. O credenciamento do licitante ou do representante legal junto a pregoeira implica a
presunção da sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão
Presencial e a responsabilidade legal pelos atos praticados.
4.4. Deverá ser apresentada no Credenciamento a Declaração de Pleno Atendimento
aos Requisitos de Habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII do
edital, devendo ser apresentada e entregue a pregoeira, por fora do envelope de
habilitação.
4.5. Em se tratando de empresas Microempresa - ME ; Empresa de Pequeno Porte –
EPP e Equiparada, a comprovação desta condição será efetuada mediante Declaração
conforme Modelo Anexo VI, que comprove o enquadramento da empresa, conforme o
caso, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, , Lei Federal nº 11.488,
de 15/06/2007, Decreto Estadual nº 44.630, de 03/10/2007 e Lei Estadual nº 20.488, de
31/07/2013; Lei Complementar nº 147, de 07/08/2019, que deverá ocorrer quando do
credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da L.C. nº 123/2006,
comprovada ainda por um dos seguintes documentos:
a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;
b) Certidão Simplificada Digital;
c) Comprovação de Inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições – Simples Nacional;
d) sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de comprovação de que
tenha auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites
definidos em legislação pertinente.
4.6. O licitante que não comprovar através de documento oficial, sua condição de ME ou
EPP não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecida Lei Complementar nº 147, de
07/08/14 e nem poderá participar da licitação, sendo a mesma exclusiva para ME, EPP e
ou equiparadas;
4.7. A declaração falsa relativa à condição de enquadramento da licitante como ME ,
EPP ou Equiparada, nos termos da Lei Complementar nº 147, de 07/08/14, implicará na
aplicação das sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações
legais;
4.8. Caso não haja comparecimento de representante da empresa licitante durante à
sessão pública, os envelopes de Proposta e de Habilitação poderão ser enviados via
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correio, ou por meio de portador, desde que entregues no Departamento de Compras e
Licitações, na data e horário estabelecido neste edital.
5 – ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO E FORMA DE
PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES
Os documentos de Licitação deverão em 02 (dois) envelopes de n.º 01 PROPOSTA e
n.º 02 DOCUMENTAÇÃO, timbrados da empresa, fechados ou lacrados, contendo as
seguintes informações:
Envelope nº __
Prefeitura Municipal de Cristina
Processo Licitatório n.º001/2019
Pregão Presencial n.º001/2019
Licitante: Razão Social e Endereço
6 – PROPOSTA COMERCIAL
6.1. A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo Anexo VIII, ou em
modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com
identificação da pessoa jurídica proponente, número registrado no CNPJ, endereço,
números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou
credenciado.
6.2. O envelope 01 - PROPOSTA, indevassável, fechado ou lacrado, rubricado no local
de seu fechamento, deverá conter a proposta propriamente dita, digitada e redigida no
idioma nacional, de forma clara e detalhada, isenta de emendas e rasuras, apresentada
em 01 (uma) via, devendo constar:
a) Indicação da empresa: razão social, endereço completo, e CNPJ/MF;
b) Data e assinatura e identificação do representante legal da empresa;
c) Indicação do produto, seu preço total, em algarismo e por extenso;
d) O preço ofertado, expresso em moeda corrente nacional, com 02 (duas) casas
decimais.
6.3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;
6.3.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o
mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
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6.3.2. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de recebimento das propostas, sem
convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos
assumidos.
6.3.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de validade das propostas, poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os
licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse da
Prefeitura de Cristina.
6.3.4. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
6.3.5. O preço da proposta deverá ser apresentado em algarismos, não impedido a
indicação por extenso, computando-se todo o custo para o fornecimento, bem como
todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas e comerciais, emolumentos, taxas,
fretes e quaisquer outras despesas que incidem ou venham a incidir sobre o objeto
licitado.
6.3.6. Conter cotações únicas de preço, contendo o valor e a marca dos produtos;
com preço unitário e preço global dos kits, por algarismo e por extenso,
considerando-se as quantidades determinadas neste Edital, conforme Anexo I;
6.3.7. Deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem
conter alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a obter mais
de um resultado, sob pena de desclassificação;
6.3.8. Indicar, quando for o caso, outros elementos que venham esclarecer a proposta,
sendo permitido, caso haja interesse, a apresentação de folders, prospectos, artigos de
jornais, revistas e similares que contenham os dados técnicos sobre a qualidade dos
reservatórios e que serão objeto de aquisição pela Prefeitura;
6.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.
6.5. Serão corrigidos automaticamente pela pregoeira e Equipe de Apoio quaisquer erros
matemáticos e/ou de digitação, quando tais erros se referirem exclusivamente a
questões formais.
6.6. O preço deverá ser ofertado considerando-se o fornecimento dos reservatórios e
demais serviços acessórios, se necessários, tendo como local de entrega a sede da
Prefeitura, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas diretas e indiretas,
dentre outros encargos.
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6.7. Ser apresentada em 01 (uma) via impressa, em idioma e moeda nacional, podendo
conter até 02 (duas) casas decimais, com identificação do licitante e constando o
CNPJ e endereço completo, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
assinada pelo seu representante legal da empresa licitante;
6.8. Deverá ser observado o preço de referência para o item do objeto licitado, conforme
estabelecido na Planilha Orçamentária de custos unitários – Anexo X não devendo os
preços finais ofertados ultrapassar tais valores, tido como preços máximos.
6.9. Composição dos Custos Unitários considerando os valores contratados para 2018 +
os valores apurados com a aplicação do índice oficial INPC dos últimos 12 meses +
Preço Médio das Cotações.

7– DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Os licitantes que ofertarem o MENOR PREÇO e forem classificados provisoriamente
em 1ª lugar, como condição para habilitação, deverão apresentar os seguintes
documentos acondicionados no Envelope 02:
7.1. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, consistirá em:
a) cópia da cédula de identidade do(s) proprietário(s) da empresa licitante;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
e) 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 exigir.
f) Declaração de Fatos Impeditivos, conforme modelo do Anexo III;
g) Declaração assinada por quem de direito, sob as penas da Lei, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de catorze anos, conforme modelo do Anexo IV deste Edital;
h) Declaração de Superveniência às Condições da Licitação, conforme Anexo V
7.2. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:
a) prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma
licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado;
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b) Certidão de Regularidade Fiscal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União – Federal conjunta, abrangendo INSS;
d) Certidão de Regularidade Fiscal quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade
de federação da sede da licitante;
e) Certidão de Regularidade quando ao Tributo Municipal, emitida pelo município da
sede do licitante;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – CRF
FGTS;
g) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas.
7.3. A documentação relativa à Qualificação Econômico-financeira consistirá em:
Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor licitante; com
prazo de 180 (cento e oitenta dias) anteriores à sessão pública de processamento do
pregão, ou dentro do prazo de validade constante do documento, desde que não
extrapole aquele constante nesta alínea.
7.4. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um)
atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação. O atestado deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa ou órgão
emitente;
7.5. Os documentos apresentados no credenciamento serão dispensados na
habilitação.
7.5.1. Para que seja autenticadas cópias dos documentos, no envelope 2
(habilitação) deverão ser apresentados os originais para conferência da CPL.

8. Disposições Gerais
8.1. No envelope n.º 01 PROPOSTA, indevassável, fechado ou lacrado, rubricado no
local de seu fechamento, deverão ser apresentados os documentos em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela pregoeira e/ou
Equipe de apoio, mediante apresentação dos originais para confronto.
8.2. O documento original apresentado para autenticação pela pregoeira, será devolvido
após conferência, aos presentes, ficando à disposição dos não presentes.
8.3. A pregoeira efetuará consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a
regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais
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documentos extraídos da internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de
habilitação.
8.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Se o licitante for matriz e o executor do contrato for a filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto da filial;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.5. Permanecendo à dúvida quanto aos documentos a pregoeira poderá consultar os
sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos.
8.6. A pregoeira não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o
licitante será inabilitado.
8.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
conforme artigo 43 da Lei complementar 147 de 7/4/14:
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de Agosto de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
Contrato e/ou Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação;
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8.8. Esse prazo, que se refere ao § 1º não é válido para documentos faltosos, ou seja
que não se encontrem no envelope de habilitação.
8.9. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena
na data fixada para sua apresentação.
8.10. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão
expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data
de abertura do Pregão.
8.11. Os documentos mencionados nesta seção não poderão ser substituídos por
qualquer tipo de protocolo.
8.12. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto nesta seção, ou
sua ausência, inabilitará o licitante.
9 – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
9.1. O critério de julgamento deste Pregão Presencial será o de menor preço global,
desde que observadas às especificações e demais condições do Edital e será
processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei
Federal n. 8.666/93.
9.2. Após a entrega dos envelopes pelos Licitantes, não serão aceitos quaisquer
adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos.
9.3. Os esclarecimentos, desde que relevantes e quando necessários, se solicitados
para a pregoeira, constarão obrigatoriamente da respectiva ata.
9.4. Após o encerramento do credenciamento dos representantes dos licitantes a
pregoeira declarará aberta a sessão do pregão, oportunidade em que não mais aceitará
novos licitantes.
9.5. Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes
contendo a Proposta Comercial e Documentação de Habilitação (Anexos III, V e VII –
no envelope de habilitação) e dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.502/02, sob pena de
responsabilização nos termos da lei.
9.5.1. Uma vez abertas, as Propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou
omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades
previstas neste edital.
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9.6. A pregoeira, após a abertura das propostas comerciais, procederá à verificação de
sua conformidade com os requisitos no Edital, à consequente desclassificação das
propostas em desacordo e à divulgação dos preços cotados pelos licitantes;
9.6.1. Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação da
exequibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova data e
horário para sua continuidade.
9.7. A pregoeira classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de menor
preço, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores superiores em até 10%
(dez por cento) da menor proposta, para participarem de lances verbais.
9.8. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas
neste item, a pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo
de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas.
9.9.. Em seguida será realizada a etapa de apresentação de lances verbais, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes,
iniciando-se pelo autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor.
9.9.1. Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de apresentação dos lances.
9.9.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do seu
último preço, para efeito de posterior ordenação das propostas.
9.9.3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de maior preço e o valor estimado da contratação.
9.9.4. Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do Edital e
que seu preço seja compatível com o valor de mercado, esta poderá ser aceita.
9.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
9.11. No caso de desclassificação da proposta de menor preço do licitante a pregoeira
examinará a proposta subsequente, verificando sua aceitabilidade, na ordem de
classificação e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às
exigências deste Edital.
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9.12. A pregoeira poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o lance de
menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua
aceitação;
9.13. Será desclassificada a Proposta Comercial que:
a) não se refira à integralidade do objeto;
b) não atenda às exigências estabelecidas no edital ou em diligência;
c) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela
ou à totalidade da remuneração, ou superestimados ou manifestadamente inexequíveis,
assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, da Lei Federal nº
8.666/93.
9.14. Se a pregoeira entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo
para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilhas de
custos, justificativas e demais documentos comprobatórios.
9.15. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais.
9.16. Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial
serão corrigidos pela pregoeira, mediante diligência junto ao licitante.
9.17. Prevalecerá, sempre, o valor ofertado na Proposta sendo corrigidos, quando
houver, valores de preços unitários ou de preço total do item, conforme a divergência
apurada.
9.18. Após a anuência do licitante, a correção será consignada em ata de julgamento.
9.19. Serão desconsiderados valores a partir da terceira casa decimal.
9.20. Não se considerará qualquer oferta de vantagem.
9.21. A pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas
formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
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9.22. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos
Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para reapresentação de outra, escoimada da
causa que ensejou a desclassificação.
9.23. Após o exame das Propostas, a pregoeira fará a classificação das mesmas,
levando-se em conta exclusivamente o MENOR PREÇO GLOBAL.
a) a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis;
9. Se a oferta de melhor preço for considerada aceitável será aberto o envelope
“Documentação de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação
de sua habilitação, da seguinte forma:
a) Os documentos contidos nos envelopes n.º 02 DOCUMENTAÇÃO, serão examinados
e rubricados pela pregoeira e membros da CPL, bem como pelas proponentes ou seus
representantes presentes;
b) Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser
realizada no dia, será marcada a data da divulgação do resultado pela pregoeira, sendo
o resultado publicado na Imprensa Oficial, o Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal
nº 1.802/05, no site oficial da Prefeitura na Internet www.cristina.mg.gov.br, “link
licitações”; bem como poderá ser enviado por e-mail ou via correio com A.R. para
conhecimento de todos os participantes, com a nova data para continuidade dos
trabalhos;
c) Será inabilitada da presente licitação a Proponente que deixar de atender o solicitado
ou não preencher os requisitos deste Edital;
9.24. De outro modo, constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
9.25. Caso seja necessário, a pregoeira poderá suspender a sessão do Pregão, a
qualquer momento, para realização de diligências, designando nova data para sua
continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.
9.26. O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar aa pregoeira a Proposta
Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
excluindo-se o dia da sessão, sob pena de desclassificação;
9.26.1. O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do licitante,
com justificativa aceita pela pregoeira;
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9.26.2. A proposta deverá ser enviada, em envelope lacrado, com identificação do
licitante, número do Processo Licitatório e número do Pregão, aos cuidados da
pregoeira, no endereço à Praça Santo Antônio, nº 28 – centro, Cristina/MG ou
protocolizada neste mesmo endereço, na sala do departamento de Compras e
Licitações, no horário das 08h às 11h30m e das 12h30m às 16h30m.
9.27. Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os
atos do procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pela pregoeira, Equipe de
apoio e pelos licitantes;
9.28. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder da pregoeira, devidamente lacrados,
até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão
por 20(vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo,
sem que sejam retirados, serão destruídos.
10- RECURSOS E CONTRARRAZÕES
10.1. Os Licitantes interessados em recorrer, em qualquer fase da licitação, deverão
manifestar, motivadamente a intenção de interpor recurso, durante a sessão pública,
sob pena de decadência do direito de recurso.
10.2. Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de
recorrer contra as decisões da pregoeira, após a declaração dos licitantes habilitados,
inabilitados bem como da proposta classificada nas condições do edital, deverão
apresentar suas razões no prazo único de 03 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte a
sessão pública de abertura dos envelopes de habilitação e/ou proposta, conforme o
caso.
10.3. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do dia seguinte ao término do prazo do recorrente.
10.4. No prazo recursal fica assegurada vista aos autos.
10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito do recurso.
10.6. O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos,
sob pena de não serem conhecidos:
a) Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados da pregoeira, no prazo de 03 (três)
dias úteis, conforme estabelecido no subitem 10.2 desta seção;
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b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de
05 (cinco) dias úteis;
c) Ser encaminhado para o endereço eletrônico licitacaopmcristina@gmail.com com
assinatura digital e posteriormente por via correio, à Prefeitura Municipal de Cristina/MG,
no endereço à praça Santo Antônio, nº 28 – centro, CEP: 37476-000, aos cuidados da
pregoeira; desde que seja recebido no setor de protocolo da Prefeitura dentro do prazo
estabelecido na alínea anterior, ou ser protocolizado na sala do Departamento de
Compras e Licitações, neste mesmo endereço, em uma via original, e outra para
protocolo, caso queira, sendo datilografada ou emitida por computador, contendo razão
social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e
assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do
documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de
representação legal.
10.7. O Prefeito Municipal e a pregoeira não se responsabilizarão por razões e
contrarrazões endereçadas por outras formas ou outros endereços diferentes daquele
constante na alínea anterior, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam
recebidas.
10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
10.9. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da pregoeira, o qual
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir, devidamente informados a autoridade superior, que decidirá no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso;
10.10. A divulgação acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação
na Imprensa Oficial, o Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05, no site
oficial da Prefeitura na Internet www.cristina.mg.gov.br, “link licitações”, bem como
através do envio do resultado por e-mail ou via correio com A.R., para conhecimento de
todos os licitantes.
11 – CONDIÇÕES CONTRATUAIS E RESCISÃO
11.1.Encerrada a fase de julgamento e uma vez homologada pela autoridade superior a
adjudicação correspondente, convocar-se-á a adjudicatária para assinatura do
instrumento contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias.
11.2.A recusa injustificada em assinar o contrato sujeitará o licitante faltoso às
penalidades previstas neste Edital.
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11.3. O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido para assinatura do
contrato, implicará perda do seu direito à contratação sem prejuízo das sanções
conforme artigo 81 da Lei n. 8.666/93.
11.4. Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a Prefeitura Municipal de Cristina
convocará as licitantes remanescentes na ordem de classificação, observado o direito de
preferência para as ME ou EPP, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços.
11.5. O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/93.
11.6. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 8.666/93,
poderá o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor total do Contrato;
11.7. O contrato poderá ser rescindido em qualquer época pelo Município, independente
de notificação judicial, mediante comunicação por escrito à contratada, sem que o
mesmo tenha direito à indenização nos casos de:
a) Não cumprir quaisquer obrigações do contrato;
b) Desvie-se das especificações e da qualidade dos produtos;
c) Deixe de cumprir ordens do Município, sem justificativa;
d) Atraso injustificado na execução do contrato;
e) Paralisação da execução do contrato sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
f) Por decretação de falência.
11.8. O contrato poderá ser rescindido, ainda, por razões de interesse público, de alta
relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Autoridade Máxima
da Administração a que esteja subordinado o termo firmado.
11.9. O contrato poderá ser rescindido pelo Contratado caso a Administração descumpra
suas obrigações contratuais, nos termos da legislação aplicável.
11.10.À parte que der causa à rescisão pagará a outra multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, devidamente corrigido.
11.11. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município de
Cristina e a licitante vencedora, serão formalizadas através do Contrato, observando-se
as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na
proposta do licitante vencedor.
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11.12. O Município de Cristina convocará formalmente a licitante vencedora para assinar
o Contrato que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da
convocação.
11.13. O prazo estipulado no inciso 6.6 do item 11 poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Município de Cristina.
11.14. A Pregoeira poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação
dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de
uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;
11.15. O prazo da contratação terá início em __ Janeiro de 2019 e término em 31 de
Dezembro de 2019.
11.16. O setor competente para autorizar e fiscalizar o cumprimento do objeto desta
licitação será a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura.
11.17. O Setor de Licitações poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de
classificação, visando igual oportunidade de negociação.
11.18. Em casos eventuais de materiais subcontratados pela empresa contratada (desde
que aprovados por este Município), será de sua inteira responsabilidade (da empresa
contratada) qualquer falha na execução do fornecimento do(s) produto(s).
11.19.Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto,
substituição dos produtos, transporte, mão-de-obra e manutenção dos equipamentos
correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus.
12 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. Inexistindo manifestação recursal a pregoeira adjudicará o objeto ao licitante
vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
12.2. Decididos os recursos, porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor
e homologará o procedimento licitatório.
13 - PRAZO E CONDIÇÕES PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO
E/OU ORDEM DE FORNECIMENTO
13.1. O Proponente vencedor poderá retirar a nota de empenho e/ou ordem de
fornecimento dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, na Prefeitura, a partir da data
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da comunicação escrita ao licitante vencedor, após o resultado final da licitação, ou
poderá também ser retirada por via e-mail ou outro meio eletrônico;
13.2. Fica designado como local para retirada da nota de empenho e/ou ordem de
fornecimento: o Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de
Cristina/MG, com sede administrativa na Praça Santo Antônio, n.º 28, Centro Cristina/MG, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h às 17h.
13.3. O prazo concedido para retirada da nota de empenho e/ou fornecimento poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado durante o seu
transcurso, pela parte interessada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
13.4. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, poderá a Administração,
quando o convocado não aceitar ou não retirar a nota de empenho e/ou ordem de
serviços, no prazo e condições estabelecidos; convocar os Licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação
independentemente da cominação do art. 81 da Legislação citada.
13.5. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os valores negociados, em razão
da incompatibilidade com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser
protocolizada no Departamento de Compras e Licitações – CPL ou no Setor de
Protocolo da Prefeitura, localizado no Gabinete e Secretaria do Prefeito.
13.6. O preço ofertado na proposta vencedora poderá ser cancelado ou suspenso pela
Prefeitura de Cristina, mediante comunicação formalizada por correspondência com
aviso de recebimento ou mediante publicação na Imprensa Oficial do Município, o
Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, nos seguintes casos:
a) O licitante vencedor, não cumprir as exigências da ordem de fornecimento que deu
origem à aquisição;
b) O licitante vencedor, não formalizar retirar ou aceitar a ordem de fornecimento
decorrente da proposta ofertada, no prazo estabelecido, salvo aceita sua justificativa;
c) O licitante vencedor der causa ao cancelamento da compra do produto licitado,
decorrente de sua omissão ou dolo;
d) Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações do licitante
vencedor ou do contratante;
e) Por razões de interesse público.
13.7. A ordem de fornecimento poderá ser cancelada ou suspensa mediante solicitação
por escrito do licitante vencedor, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem à aquisição do referidos
produtos.
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13.8. A solicitação do licitante vencedor para cancelamento ou suspensão da ordem
de fornecimento deverá ser protocolizada ou enviada por correio, aos cuidados da
pregoeira, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, após seu recebimento,
facultada a Prefeitura de Cristina a aplicação das penalidades previstas, caso não
aceitas as razões do pedido.
13.9. Não havendo êxito na negociação com os demais fornecedores, na ordem de
classificação das propostas de preços; a pregoeira, por ordem do Prefeito Municipal,
procederá à revogação do Pregão nos termos da lei.
14 – DO PAGAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS
14.1. O pagamento será efetuado em 04 (quatro) parcelas, a cada bimestre, após a
entrega dos produtos solicitados, e somente após a emissão das notas fiscais, desde
que devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Educação e acompanhadas da
ordem de fornecimento, devendo estar tudo em conformidade com as mesmas;
14.2. O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega,
conferência e aprovação dos produtos, desde que as referidas notas sejam entregues na
tesouraria da Prefeitura com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.
14.3. Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, em
dias corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega dos produtos,
desde que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita pela
administração municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das penalidades
cabíveis, como notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de inidoneidade,
respeitada a ampla defesa;
14.4. A recomposição de preços, somente será concedida excepcionalmente, desde
que comprovado o aumento de preço dos produtos, através de notas fiscais de compra,
novas planilhas de custos, podendo estar acompanhadas de artigos de jornais, revistas
e informativos credenciados, etc; dentre outros documentos comprobatórios, desde que
devidamente justificados pelo licitante, com base na variação dos impostos, que
incidam diretamente nos preços dos referidos produtos; por índices a combinar;
14.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela Licitante em inteira conformidade com
as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.
14.6. Em caso de devolução da nota fiscal/fatura para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
14.7. O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das exigências
do edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade do material;
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14.8. Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a
mesma deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua
reapresentação;
14.9. No depósito poderá ser descontado o valor referente às operações bancárias como
o D.O.C – Documento de Ordem de Crédito ou T.E.D – Transferência Eletrônica
Disponível, quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do
Banco do Brasil.
14.10. O pagamento poderá ser efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser
informada pelo licitante ou pessoalmente, na tesouraria da prefeitura, a critério da
Administração Municipal, desde que o representante da empresa esteja munido de
procuração ou qualquer outro documento de autorização emitido pela empresa.
14.10. Nenhum pagamento será efetuado pela prefeitura enquanto estiver pendente de
liquidação qualquer obrigação por parte da licitante, sem que isso gere direito à
alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da
execução das obrigações para entrega do produto.
14.11. Todo pagamento que vier a ser considerado indevido será objeto de ajuste nos
pagamentos futuros ou serão cobrados da licitante.
14.12. A CONTRATANTE se reserva o direito de não pagar as notas fiscais que não
vierem acompanhadas das respectivas requisições e/ou autorizações, bem as entregas
sem autorização;
14.13. As notas fiscais que forem entregues sem a comprovação das entregas, serão
recusadas e não pagas.
15. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
15.1. Será realizada a entrega BIMESTRALMENTE, nas quantidades previstas através
da Autorização de Fornecimento (A.F), emitida pela administração, desde que
devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação;
15.2. Local de entrega/Prazo de Entrega: Os referidos kits deverão serem entregues
na Secretaria Municipal de Educação, sita à Praça Santo Antônio, nº 04 – centro,
Cristina/MG, nos dias e horários: de segunda à sexta das 08h às 11h e 12h às 16h, em
até 07 (sete) dias úteis, após a emissão da Autorização de fornecimento (A.F);
15.3. O objeto será recebido:
a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto licitado, para posterior verificação
de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação;
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b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e quantidade do
bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados
após o recebimento provisório.
15.4. O material recusado será considerado como não entregue. Os custos de retirada e
devolução dos materiais recusados, bem como quaisquer outras despesas decorrentes,
correrão por conta da contratada.
16 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
16.1 - Do licitante vencedor:
a) não transferir a outrem, no todo ou parte, a responsabilidade sobre a entrega do
objeto licitado;
b) assumir inteira responsabilidade pelo efetivo fornecimento do objeto licitado e efetuálo de acordo com as normas vigentes do Edital e seus Anexos;
c) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto licitado, em que se verificarem vícios, incorreções ou quaisquer outros
problemas;
d) manter até o prazo final para a entrega do objeto licitado as mesmas condições de
habilitação;
e) aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressão que se fizerem no objeto
licitado em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial ofertado, atualizado, nos
termos da Lei;
f) assumir inteira responsabilidade com as despesas diretas e indiretas durante o
fornecimento dos produtos, tais como fretes, encargos, impostos, etc.
g) O Município não terá nenhuma responsabilidade por danos que a execução do
contrato ocasionar aos funcionários, prepostos ou empregados da contratada, como
não terá nenhuma responsabilidade perante terceiros, respondendo por eles, com
exclusividade, a contratada;
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do CONTRATO. A inadimplência da CONTRATADA, referente
a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por seu
pagamento;
i) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos e valores de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de eventos futuros e incertos, taxas, emolumentos, etc;
j) Substituir os produtos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a correção dos
defeitos apresentados, a CONTRATADA obriga-se a fornecer, sem ônus para a
CONTRATANTE, durante o período do conserto, bens similares e em condições de
serem utilizados pela Administração;
k) A contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta
ou indiretamente, provocar ou causar para a Contratante /ou para terceiros, devendo
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entregar o objeto deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita
obediência à legislação vigente.
l) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham causar ao patrimônio da Prefeitura Municipal ou a terceiros,
quando da execução dos serviços, objeto deste instrumento, ou em razão de má
qualidade dos produtos;
m) Fornece a Prefeitura as competentes notas fiscais referentes ao fornecimento
efetuado em conformidade com a ordem de compra ou requisição;
n) assumir inteira responsabilidade com as despesas diretas e indiretas durante o
fornecimento dos produtos, tais como fretes, encargos, impostos, etc;
o) Fornecer os kits, portal internet, assessoria para as Equipes Técnica-pedagógica e
docente, por meio de cursos e atendimentos personalizados, contribuindo para a
formação continuada da equipe;
p) Disponibilizar um Sistema de gestão de informações educacionais, fornecendo
ferramenta que proporcione o monitoramento dos resultados educacionais;
q) Realizar a Avaliação e acompanhamento anual para verificação do desenvolvimento
das capacidades e habilidades dos alunos;
r) Fornecer material didático, com capa personalizada para o município, conforme layout
escolhido e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação;
s) Implantar o Portal de educação conectado à rede mundial de computadores com
senhas personalizadas para alunos, professores e equipe técnica/diretiva da Creche e
Educação Infantil, com prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do
contrato e/ou emissão da ordem de fornecimento.
t) Enviar para a Prefeitura as competentes notas fiscais referentes ao fornecimento
efetuado em conformidade com a autorização de fornecimento; através do e-mail:
notasfiscaispmcristina@gmail.com,
e confirmar por telefone seu recebimento e
despachar as originais pelo correio;
u) Apresentar a nova planilha de preços, conforme a proposta apresentada na reunião
do pregão, computando os novos valores para a elaboração do Contrato, até 02 (dois)
dias úteis, após a divulgação do resultado final.
16.2 - Do Município:
a) Conferir o produto no ato da entrega, qualitativa e quantitativamente;
b) Fiscalizar a execução do contrato;
c) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do CONTRATO e;
d) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades
e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento;
f) Verificar se o (s) produtos estão de pleno acordo com as especificações definidas no
presente instrumento através do responsável pela Secretaria Municipal Educação;
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g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante da (s) licitante vencedora;
h) Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade manifestada
na entrega dos produtos;
i) Publicar o extrato do contrato.
17 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
As despesas correspondentes à execução do objeto contratado correrão por conta das
dotações orçamentárias nº: 02.04.01 12.365.0007. 2.0033 – Manutenção das Atividades
da Creche Municipal; 02.04.01 12.365.0007.2.0034 – Manutenção das Atividades das
Pré-Escolas Municipais – 3390 3000 – Material de Consumo nas fichas e fontes abaixo
especificadas:
Fichas: 153, 456, 154, 157 e 156 - Fontes: 101, 119 e 147
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Pela recusa injustificada de assinar o contrato, retirar a nota de empenho e/ou
autorização de fornecimento (A.F), dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro
da sua validade, multa de 10 % (dez por cento);
18.2. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Contratante
poderá aplicar a Contratada as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e
penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93;
a) Advertência;
b) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, a critério da
Administração e conforme a gravidade do ato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida
sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
18.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87
da Lei Federal nº 8.666/93;
18.4. Aplicadas às multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer
à contratada, após a sua imposição.
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18.5. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
18.6. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração
Pública poderão ser também aplicada àqueles que:
a) retardarem a execução das obrigações assumidas;
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
19 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1. O setor competente para autorizarem em fiscalizarem o cumprimento do objeto
desta licitação será a Secretaria Municipal de Educação, através do Sr. Marcelo Pereira
Azevedo;
19.2. O setor definido no item anterior, através de servidores responsáveis, anotarão em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos produtos, objeto
deste Pregão, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
impropriedades observadas;
19.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor
responsável da prefeitura deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para
adoção de medidas convenientes;
19.4. A Administração Municipal reserva-se o direito de não aceitar os produtos em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a Ordem
de Fornecimento nos termos da legislação vigente;
19.5. Além do acompanhamento e da fiscalização na entrega dos produtos, o servidor
responsável da Secretaria Municipal de Educação a Sra. Denize Arruda Vaz Pereira –
Auxiliar Administrativo II, ainda poderá sustar qualquer produto que, pela má
qualidade ou qualquer outra situação, esteja sendo entrega em desacordo com os
padrões de qualidade, sempre que esta medida se tornar necessária.
19.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de matéria prima
inadequada ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implicará em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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19.7. A secretaria fiscalizadora responsável pelo recebimento e conferência dos
produtos, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
das obrigações assumidas, conforme exigências do Contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
20 – DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
20.1. A apresentação da amostra será obrigatória para todos os itens especificados no
Anexo I - Termo de Referência do Edital, e deverá ser apresentada após a divulgação do
resultado provisório da licitação;
20.2. O licitante vencedor classificado provisoriamente em 1º(primeiro) lugar, terá
o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para apresentação das amostras, que serão
encaminhadas para análise da Comissão Especial de Avaliação, composta por
servidores nomeados pela Secretaria Municipal de Educação, que serão
responsáveis diretos pela elaboração do Relatório de Aprovação ou Reprovação,
conforme o caso.
20.3. Caberá aos servidores da Secretaria Municipal de Educação realizar a conferência
das amostras e encaminhá-las para a Comissão Especial de Avaliação;
20.4. Somente serão aceitos os produtos devidamente aprovados pela referida
Comissão Especial de Avaliação, que deverá emitir documento de aprovação ou
reprovação, em formato de relatório circunstanciado, que será publicado na forma da lei
e encaminhado a todos os licitantes para conhecimento;
20.5. O resultado final do processo licitatório será divulgado somente após o julgamento
das amostras, levando-se em conta também o menor preço global apresentado nos
lances verbais, aliado a qualidade dos produtos ofertados;
20.6. Após a avaliação as amostras e divulgação do resultado final da licitação as
mesmas poderão ser retiradas pelos interessados junto à Secretaria Municipal de
Educação, no horário normal de expediente, conforme previsto no subitem 1.3. da
seção 1 do presente edital;
20.7. A avaliação dos critérios e do cumprimento das exigências determinadas na
licitação será de exclusividade da Secretaria Municipal de Educação.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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21.1. Além das disposições expressas neste edital as Propostas sujeitam-se às
Legislações vigentes, em especial a Lei Federal nº 10.520/02 combinada com a Lei
Federal n.º 8.666/93.
21.2. Este licitação poderá ser:
a) anulada a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provada em qualquer fase
do processo;
b) revogada por conveniência da Prefeitura, por motivo superveniente, pertinente e
suficiente para justificar o ato, total ou parcialmente;
c) Adiada, por motivo justificado.
21.3. Constituem Anexos do Edital, dele fazendo parte integrante:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II - Modelo de Procuração de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Superveniência;
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento Fiscal;
g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
h) Anexo VIII– Modelo de Proposta Comercial;
i) Anexo IX – Minuta do Contrato;
j) Anexo X – Planilha Orçamentária de Custos.
21.4. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou rescisão contratual,
sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
21.5. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo
se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
21.6. Em caso de dúvida, na análise da documentação e no julgamento das propostas
comerciais a pregoeira poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de
órgãos ou de profissionais especializados.
21.7. Toda documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita
em outro será considerado especificado e válido.
21.8. A pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras,
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas nas documentações
e propostas, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção
de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo,
conforme disposto no § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93;
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21.8.1. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta
ou a inabilitação do licitante.
21.9. A pregoeira poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à
confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar
necessário ou se o documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser
definido para cumprimento da diligência.
21.10. As decisões do Prefeito Municipal e da pregoeira serão publicadas na Imprensa
Oficial do Município, o Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05, no site
oficial da Prefeitura www.cristina.mg.gov.br, link “licitações”, enviadas por e-mail e/ou via
correio com A.R. a todos os licitantes, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art.
109 da Lei Federal nº 8.666/93.
21.11. A participação do licitante implica no conhecimento integral dos termos e
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a
matéria.
21.12. A presente licitação não importa, necessariamente, em obrigação de comprar,
podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivadas de fato superveniente, comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado na forma da lei,
para conhecimento dos licitantes;
21.13. A participação na presente licitação implica para a licitante a aceitação plena e
incondicional de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e em
seus Anexos, além da observância aos preceitos legais e regulamentares em vigor e á
responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo licitatório;
21.14. A pregoeira poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os
prazos para reconhecimento das propostas ou para sua abertura;
21.15. Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 a gestão/fiscalização
dos serviços prestados será feita pela Secretaria Municipal de Educação;
21.16.
O
valor
máximo,
estimado
para
esta
licitação
é
R$ 98.150,80 ( noventa e oito mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos).

de

22- DO HORÁRIO E LOCAL DE OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
22.1. Só será aceito o produto com a especificação e qualidade exigida Anexo I - Termo
de Referência a contar da data de entrega do mesmo na Prefeitura;
22.2. Não serão aceitos, sob nenhuma hipótese produtos que ofereçam riscos à saúde e
apresentem problemas ou imperfeições tais como: sujidades, vazamento de conteúdo
interno, embalagens deterioradas, etc;
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22.3. O resumo do Edital será fixado para conhecimento de todos na Imprensa Oficial do
Município, o Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05;
22.4. Em caso de dúvidas poderão ser sanadas na Secretaria Municipal de Educação,
no endereço à na Praça Santo Antônio, nº 04, bairro Centro, Cristina/MG, no horário das
08h às 11h e das 12h às 16h (horário de expediente); ou pelo telefone (35) 3281-1221
ou ainda pelo e-mail: semec.cristina.mg@gmail.com.

Cristina, 02 de Janeiro de 2019.

_________________________________
Sandra Maria Araújo de Medeiros
Pregoeira
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TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO
Aquisição de Kits de Materiais Didáticos Sistematizados para alunos da Creche Maternal II e III e da Educação Infantil I e II, professores e equipe técnica/diretiva deste
município, que disponha de:
a) Livros didáticos integrados com os componentes curriculares da Base Nacional
Comum para 320 (trezentos e vinte) alunos de 2,3,4 e 5 anos da Educação Infantil e
professores;
b) Livros didáticos integrados com os componentes curriculares da Base Nacional
Comum em formato ampliado para atender aos alunos com necessidades
educativas especiais (baixa acuidade visual);
c) Portal de educação conectado à rede mundial de computadores, com senhas
personalizadas para alunos, professores e equipe técnica/diretiva da Creche e Educação
Infantil, com prazo para implantação de 30 (trinta) dias no máximo, a partir da
contratação;
d) Assessoramento pedagógico para toda a equipe técnica (professores/equipe diretiva)
da educação municipal;
e) Ferramenta tecnológica de gestão educacional, por meio de indicadores, para
direcionamento das políticas públicas municipais de melhoria da qualidade da educação.
2- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
2.1. Só serão aceitos kits que estiverem de acordo com as especificações exigidas na
licitação, sendo que sua aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos órgãos
competentes.
2.2. Não serão aceitos materiais com preços que excedam o valor médio encontrado no
mercado, conforme cotação realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
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3 - JUSTIFICATIVA
A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, procura a
cada ano aperfeiçoar seus métodos de ensino para melhor atender sua clientela,
visando sempre resultados mais positivos nas avaliações internas e externas de
aprendizagem dos alunos matriculados na Rede Municipal.
A aquisição de materiais didáticos sistematizados para alunos, professores e equipe
técnica/diretiva do Creche e da Educação Infantil visa esse aperfeiçoamento, uma vez
que os professores terão melhor acompanhamento, capacitação e material didáticopedagógico para aprimorar seu trabalho.
O município entende que o pressuposto constitucional de que a educação é um direito e
dever de todos os cidadãos brasileiros deve ser concretizado por meio de parcerias que
efetivem uma educação de qualidade.
Cabe ainda, neste termo, justificar que a Secretaria Municipal de Educação solicitou de
várias empresas do ramo orçamentos para aquisição dos kits de materiais didáticos.
Várias delas foram acionadas através de e-mail, conforme comprovantes em anexo.
Também fizemos contato por telefone, sem nenhuma resposta à nossa solicitação.
Algumas empresas não demonstraram qualquer interesse em antecipar para a
Administração seu orçamento. Outras nem sequer responderam aos telefonemas e emails.
Por essa razão seguem, em anexo, apenas quatro (2) orçamentos, da Editora Positivo
(representante do Sistema de Ensino Aprende Brasil), da Rona Editora Ltda., com os
valores dos kits de materiais didáticos, que também não refletem o preço de mercado
dos produtos, visto que há diferenças entre os fornecedores de mais de 100% em cada
kit, sendo inviável utilizar a média dos preços, que não refletem, nem de longe, a
realidade, tampouco garantem a qualidade daquilo que se pretende adquirir, tamanha as
divergências, quando comparadas.
Desse modo, os preços da planilha estimativa de custos, detalhada neste Termo, foram
estipulados considerando os valores contratados com a referida empresa no ano de
2018, e base com contratos firmados em outros municípios e somados à inflação do
período, após a aplicação do INPC, acumulado nos últimos 12 (doze) meses,
devendo ser considerado com o valor máximo para a contratação pretendida.
Por todo o exposto, torna-se necessária e primordial a referida aquisição. Salientamos
ainda que ela deverá, obrigatoriamente, ser feita pelo menor preço global, de modo a
evitar que a Rede Municipal trabalhe com sistemas de ensino diferentes num mesmo
ano letivo.
4 – PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
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4.1. O setor competente para autorizar e fiscalizar o cumprimento do objeto desta
licitação será a Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Sr. Marcelo
Pereira Azevedo, titular da mesma.
4.2. O setor definido no item anterior, através de servidores responsáveis, anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos produtos, objeto
deste Pregão, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
impropriedades observadas;
4.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores
responsáveis da Secretaria Municipal deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo
hábil, para adoção de medidas convenientes;
4.4. A Administração Municipal reserva-se o direito de não aceitar os produtos em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a Ordem
de Fornecimento nos termos da legislação vigente;
4.5. Além do acompanhamento e da fiscalização na entrega dos produtos, a servidora
responsável da Secretaria Municipal, a Sra. Denize Arruda Vaz Pereira, poderá sustar
qualquer produto que, pela má qualidade ou qualquer outra situação, esteja sendo
entregue em desacordo com os padrões de qualidade, sempre que esta medida se
tornar necessária.
4.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de matéria prima
inadequada ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implicará em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.7. A Secretaria Municipal fiscalizadora responsável pelo recebimento e conferência
dos produtos, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução das obrigações assumidas, conforme exigências do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.
5 – AMOSTRAS
5.1. A apresentação da amostra será obrigatória para todos os itens especificados no
Anexo I - Termo de Referência do Edital, após a divulgação do resultado provisório da
licitação;
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5.2. O licitante vencedor classificado provisoriamente em primeiro (1º) lugar, terá o
prazo de até cinco (5) dias úteis para apresentação das amostras, que serão
encaminhadas para análise da Comissão Especial de Avaliação, composta por
servidores nomeados pela Secretaria Municipal de Educação, responsáveis
diretos pela elaboração do Relatório de Aprovação ou Reprovação, conforme o
caso.
5.3. Caberá aos servidores da Secretaria Municipal de Educação realizarem a
conferência das amostras e encaminhá-las para a Comissão Especial de Avaliação;
5.4. Somente serão aceitos os produtos devidamente aprovados pela referida Comissão
Especial de Avaliação, que deverá emitir documento de aprovação ou reprovação, em
formato de relatório circunstanciado, a ser publicado na forma da lei e encaminhado a
todos os licitantes para conhecimento;
5.5. O resultado final do processo licitatório será divulgado somente após o julgamento
das amostras, levando-se em conta também o menor preço global apresentado nos
lances verbais, aliado a qualidade dos produtos ofertados;
5.6. Após a avaliação as amostras e divulgação do resultado final da licitação as
mesmas poderão ser retiradas pelos interessados junto à Secretaria Municipal de
Educação, no horário normal de expediente, conforme previsto no subitem 1.3. da
seção 1 do presente edital;
5.7. A avaliação dos critérios e do cumprimento das exigências determinadas na
licitação será de exclusividade da Secretaria Municipal de Educação.
5.8. A licitante deverá entregar amostras de todos os produtos solicitados, compostos,
no mínimo, pelos seguintes materiais didáticos abaixo descritos:
a) CRECHE
a.1- Dois (2) anos
ALUNO

PROFESSOR






-

1 (um) livro de comunicação com a família;
folhas blocadas de experimentação, contendo no mínimo 60 unidades anuais);
materiais para exploração de texturas, contendo no mínimo: tecidos, plástico,
adesivos, lixas, plástico bolha e papelão ondulado;
2 (dois) livros de literatura infantil, contendo histórias para esta faixa-etária.
5 (cinco) livros didáticos para auxílio docente, sendo:
2 (dois) livros (volumes 1 e 2) de registro das primeiras vivências do bebê,
oferecendo ao professor as orientação para seu uso;
1 (um) livro de orientações para a atuação docente;
1(um) livro de registro das observações e avaliações;
1 (um) livro de comunicação com a família;
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ALUNO

PROFESSOR






ALUNO

PROFESSOR




1(um) CD com músicas, histórias e sons;
2 (dois) livros de literatura infantil com o mesmo título do material ofertado ao
aluno, contendo histórias infantis para essa faixa-etária;
folhas blocadas de experimentação, contendo no mínimo 60 unidades anuais;
cartaz de chamada;
cartaz para prática olfativa;
cartões para a narração de histórias e sons (mínimo 12 unidades);
material didático pedagógico com reproduções de obras de arte;
material didático pedagógico com frases ilustradas.
a.2- Três (3) anos
Livros apresentados em 3 (três) volumes, sendo 2 (dois) semestrais, 1 (um)
para cada semestre, e 1 (um) volume anual.
Livros apresentados em 3 (três) volumes, com 2 (dois) volumes semestrais e 1
(um) volume anual;
calendário anual;
cartaz com poema;
CD para trabalhar musicalização;
livro com orientações metodológicas para a área de Educação Física.
a.3) EDUCAÇÃO INFANTIL
- Quatro (4) anos
Livros apresentados em 4 (quatro) volumes anuais, sendo 1 (um) por bimestre,
contendo material de apoio.
Livros apresentados em 4 (quatro) volumes anuais, sendo 1 (um) por bimestre,
contendo as orientações metodológicas;
1 (um) CD com diferentes gêneros musicais, histórias, poemas e sons;
1 (um) livro com orientações metodológicas para a área de Educação Física;
1 (um) com orientações metodológicas para a área de Artes.
- Cinco (5) anos


ALUNO


PROFESSOR





Livros apresentados em 4 (quatro) volumes anuais, sendo 1 (um) por bimestre,
contendo material de apoio;
Livro ampliado (A3) para alunos com necessidades especiais visuais parcial.
Livros apresentados em 4 (quatro) volumes anuais, sendo 1 (um) por bimestre,
contendo as orientações metodológicas.
1 (um) cartaz tipo tabuleiro;
1 (um) CD com diferentes gêneros musicais, histórias, poemas e sons;
1 (um) livro com orientações metodológicas para a área de Educação Física;
1 (um) com orientações metodológicas para a área de Artes.

5.9. Memorial com apresentação dos recursos do portal de educação conectado à rede
mundial de computadores, com senhas personalizadas para os alunos de 3, 4 e 5 anos,
e equipe técnica (professores/equipe diretiva), na quantidade mínima de uma (1) senha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100 RAMAL 24
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000
E-MAIL: licitacaopmcristina@gmail.com.

para cada público: mínimo de uma (1) senha para alunos e uma (1) senha para equipe
técnica (professores/equipe diretiva).
5.10. Memorial do assessoramento pedagógico, que será disponibilizado para toda a
equipe técnica (professores/equipe diretiva) da Educação Municipal, com mínimo de 24
horas, entre cursos de metodologia, cursos de implantação e atendimentos
pedagógicos.
5.11. Memorial com apresentação dos recursos da ferramenta tecnológica de gestão
educacional, com indicadores mínimos de avaliação institucional, satisfação da
comunidade, aspectos socioeconômicos e aspectos organizacionais.
5.12. Layout de capa personalizada com imagens e símbolos do município de Cristina,
Estado de Minas Gerais, como projeto para posterior entrega dos materiais dos alunos
de 3, 4 e 5 anos.
6 – DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA APROVAÇÃO DAS
AMOSTRAS.
Para análise dos materiais didáticos apresentados como amostras, será necessário o
cumprimento integral das características mínimas abaixo elencadas:
6.1. LIVROS DIDÁTICOS INTEGRADOS
1. A proposta pedagógica dos livros didáticos deverá estar alicerçada em princípios e
pressupostos que estruturem e normatizem os documentos legais, a partir da Lei de
Diretrizes e Bases de Educação Nacional – LDBEN – 9.394/96, assim como os
referenciais curriculares nacionais para o ensino da Creche e Educação Infantil.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
2. A proposta pedagógica para Creche e Educação Infantil deverá considerar dois
âmbitos: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. O âmbito Formação
Pessoal e Social é constituído pelos eixos de trabalho identidade e autonomia e
intimidade (intimidade é o eixo que trata das relações interpessoais, com base na
criação de vínculo, na afetividade e na mediação adulto/criança e criança/criança,
indispensável ao desenvolvimento emocional do ser humano) e o âmbito Conhecimento
de Mundo e subdividido em movimento, artes visuais, música, linguagem oral e escrita,
natureza e sociedade e relações matemáticas.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
3. A proposta pedagógica para a Creche e até 5 anos da Educação Infantil deverá ser
baseada nos âmbitos de Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo, os
quais articulam os eixos de trabalho identidade e autonomia, linguagem oral e escrita,
matemática, natureza e sociedade, movimento, música e artes visuais
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
4. Os livros didáticos deverão estar assentados em uma concepção de sociedade,
educação e escola, que visam o desenvolvimento da formação humana, da cidadania e
da consciência crítica, para a emancipação do indivíduo, nos aspectos sociais, culturais
e políticos.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
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5. A proposta pedagógica para Educação Infantil deverá desenvolver situações de
ensino com diversos objetivos. Dentre eles, deverá necessariamente conter as seguintes
capacidades de:
 Ordem física: possibilidades de apropriação e conhecimento das potencialidades
corporais, o autoconhecimento, o uso do corpo na expressão das emoções e o
deslocamento com segurança;
 Ordem afetiva: construção da autoestima, atitudes no convívio social,
compreensão de si e dos outros;
 Ordem cognitiva: desenvolvimento dos recursos para pensar, do uso e
apropriação de formas de representação e comunicação envolvendo a resolução
de problemas;
 Ordem ética: construção de valores que norteiam as ações das crianças;
 Inserção social: possibilidade de se perceber como membro participante de um
grupo, uma comunidade e uma sociedade;
 Relação interpessoal: aprender a conviver socialmente com diferenças de ordem
diversas.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
6. O livro didático ampliado, para o aluno com necessidades especiais visuais, parcial de
5 anos, deverá apresentar conteúdos que abordem as noções de tamanho e quantidade,
por meio de atividades que envolvem o lúdico, como a brincadeira de dominó, o uso do
metro, réguas, trenas e fita métrica, inclusive apresentando vários links, contendo ícones
acompanhado de um código para acessar o conteúdo indicado na internet.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
7. As situações de ensino propostas nos livros didáticos deverão permitir que o professor
trabalhe com o conhecimento trazido pelo aluno de modo a relacioná-lo com as novas
aprendizagens.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
8. Os livros didáticos deverão viabilizar a compreensão das relações sociais, nas quais
os alunos estão imersos, por meio do um saber histórico, crítico e criativo.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
9. A proposta pedagógica dos livros didáticos deverá responsabilizar-se também com a
relação entre educação e prática social, transformando o espaço escolar em um local
que oportuniza o desenvolvimento das estruturas cognitivas, capazes de levarem o
aluno a conhecer, com justa causa, os aspectos da cultura e do mundo.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
10. O conhecimento intelectual deverá ser considerado um suporte para a formação da
cidadania, ou seja, um instrumento básico que propulsiona um avanço qualitativo de
uma consciência ingênua para uma consciência mais crítica.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
11. De acordo com o previsto no artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os
livros didáticos deverão objetivar o desenvolvimento da capacidade de aprender, por
meio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do
sistema político, da tecnologia, das artes e dos saberes que se fundamentam a
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sociedade; a aquisição de conhecimentos e habilidades para a formação de atitudes e
valores; assim como a possibilidade de se fortalecer os laços de solidariedade humana e
tolerância recíproca, na vida em família e na sociedade.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
12. Os fundamentos didático-metodológicos dos materiais didáticos sistematizados
deverão encontrar um respaldo teórico em uma perspectiva interacionista entre o
“ensinar” e o “aprender”, o que implica em apresentar nos livros didáticos proposições
pedagógicas que permitam ao aluno uma reflexão sobre seus próprios conhecimentos,
podendo o mesmo ampliar o seu universo cognitivo e relacional e interagir com o saber
contextualizado pelo trabalho docente.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
13. As alternativas metodológicas deverão possibilitar a construção de situações de
ensino e de aprendizagem que favoreçam o acesso à herança cultural da humanidade
por meio de determinadas práticas, bens culturais e conhecimentos como uma
ampliação das experiências vindas das aprendizagens.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
14. A organização didática presente nos livros didáticos deverá destacar situações de
ensino que permitam ao aluno, num processo dinâmico de interação consigo e com
outro, apropriar-se de conceitos, códigos e linguagens próprios de cada área de
conhecimento dos eixos e âmbitos.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
15. A dinamização das sequências didáticas deverá permitir que o professor respeite o
ritmo de aprendizagem dos educandos, visando uma ampliação e enriquecimento de
suas competências e habilidades.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
16. O livro didático deverá organizar uma proposta de ensino para os saberes escolares,
com base nas necessidades de cada nível, contemplando os diferentes níveis de
profundidade e sistematização, bem como a inter-relação entre as diferentes áreas de
conhecimento dos eixos e âmbitos.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
17. Com o intuito de envolver o aluno de forma efetiva no processo educativo, os
materiais didáticos sistematizados deverão apresentar em suas coleções (Creche e
Educação Infantil), diagramação e programação visual de alta qualidade de resolução,
sempre adequadas às metodologias propostas, às necessidades de aprendizagem e ao
nível de escolaridade. Assim sendo:
 O livro deverá ser um material rico na diversidade e qualidade textual, variando
em gêneros e tipologias, condizentes às faixas etárias, aproximando-se da
realidade do aluno. Os textos deverão ser apresentados com as devidas
referências bibliográficas, respeitando a Lei dos Direitos Autorais.
 As ilustrações (imagens, fotos, figuras e desenhos) devem ser produzidas com
diferentes técnicas e estilos, graças à utilização de quatro (4) cores na sua
impressão, evidenciando o registro dos créditos fotográficos.
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 Os espaços no material para os alunos de 2, 3, 4 e 5 anos deverá ser suficiente
para o preenchimento da linguagem escrita e da linguagem plástica.
 Os livros devem apresentar links que remetam alunos de 3, 4 e 5 anos e
professores à utilização de conteúdos educacionais, expostos no portal, os quais
devem articular-se aos conteúdos apresentados no material impresso.
 No final de cada volume, os livros devem apresentar materiais de apoio com
atividades lúdicas que possibilitam ao aluno o desenvolvimento de suas
capacidades cognitivas, motoras e criativas.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
18. Além do livro do aluno, os materiais didáticos sistematizados também deverão
oferecer o livro do professor com orientações metodológicas que respaldam seu
trabalho, sugerindo reflexões e encaminhamentos didáticos para a efetiva prática
pedagógica. Tal recurso deverá apresentar:
 Concepção de ensino, bem como os princípios que a fundamentam e a
estruturam;
 Organização didática;
 Conhecimentos privilegiados;
 Considerações acerca dos objetivos propostos nas diferentes práticas;
 Avaliação;
 Programação anual;
 Referências;
 Livro do aluno para o professor, na íntegra.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
19. O livro teórico para o professor dos alunos de 2 anos deverá:
 subsidiar as ações docentes, contendo a trajetória histórica das creches, com
textos explicitando o desenvolvimento cognitivo e psicológico dos bebês (18
meses a 36 meses),
 explicitar os cuidados que devem ser tomados em cada fase de desenvolvimento
(importância do cuidar e do brincar), a postura do professor na creche;
 demonstrar a importância do planejamento e os âmbitos e eixos previstos para
esta fase.
 ser constituído por dez (10) unidades, com nove (9) ícones que direcionem as
ações do professor.
 ser de consulta permanente e consumível;
 apresentar-se em encadernação anual e no formato vertical com acabamento em
espiral plástico transparente.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
20. As orientações metodológicas de Educação Física para o professor da Educação
Infantil deverão conter atividades diversificadas, com variados recursos materiais, para
que, além de incentivar a participação dos alunos, seja possível desenvolver uma base
sólida e prepará-los para situações que exijam práticas mais elaboradas.
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( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
21. As orientações metodológicas de Artes Visuais para o professor de alunos de 4 anos
e 5 anos deverão articular as dimensões artística e estética no fruir e no refletir, no
apreciar e no produzir, dinamizadas por meio de projetos que partam da
problematização e interliguem saberes das linguagens.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
6.2. PORTAL DE EDUCAÇÃO CONCECTADO À INTERNET:
22. Deverá apresentar páginas especialmente desenhadas para cada perfil, educadores
e educandos (alunos de 3, 4 e 5 anos), da Educação Infantil, com variados conteúdos,
ferramentas e serviços.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
23. Deverá apresentar variedade de recursos multimídia (textos explicativos, imagens,
animações, áudios e exercícios interativos), com conteúdos dos níveis de ensino da
Educação Infantil, com estratégias que oportunizem aos educandos (alunos de 3, 4 e 5
anos) o desenvolvimento da aprendizagem de forma autônoma.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
24. Deverá apresentar um dicionário eletrônico on-line que possibilite ao professor
esclarecer dúvidas sobre grafia, sinônimos e significados das palavras da língua
portuguesa, com opções de filtros de pesquisa, reconhecimento de flexões e dicas para
utilização do dicionário em sala de aula.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
25. Deverá conter um universo de brincadeiras, jogos, histórias e atividades educativas,
no qual os educandos (alunos de 3, 4 e 5 anos) encontrem o incentivo para pesquisar,
interpretar e organizar ideias, com conteúdo, atraentes e educativos, apresentados por
meio de planetas temáticos e desenvolvidos especialmente para a faixa etária.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
26. Deverá conter um ambiente interativo, no qual o educando (alunos de 3, 4 e 5 anos)
participe de atividades que permitam inúmeras experiências, simulando situações reais,
contextualizando os conteúdos estudados e sugerindo atividades para serem utilizadas
em sala, de forma a facilitar a compreensão de conceitos complexos.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
27. Deverá oferecer uma enciclopédia eletrônica com, no mínimo, 80 mil verbetes para
consulta, banco de imagens, banco de vozes e mecanismo de pesquisa,
disponibilizando informações precisas e atualizadas para os professores.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
28. Deverá ofertar uma biblioteca virtual com, no mínimo, 200 clássicos da literatura de
língua portuguesa, comentados e organizados por período literário, com a biografia dos
autores, análises de obras, especiais e obras completas, prontas para consulta,
impressão e leitura, para os professores.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
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29. Deverá apresentar para o docente uma seção exclusiva de Artes, contendo um
museu virtual com obras importantes de artistas plásticos consagrados dos principais
movimentos artísticos da História da Arte, bem como conteúdo sobre arte mirim, no qual
os alunos da Educação Infantil (alunos de 3, 4 e 5 anos) possam criar, construir e se
informar fazendo arte.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
30. Deverá apresentar para o professor um atlas eletrônico e interativo com inúmeros
mapas geográficos, físicos, históricos e políticos do Brasil e do mundo, além de
informações sobre cartografia, permitindo a educandos (alunos de 3, 4 e 5 anos) e
educadores, a criação e manipulação de mapas em formato digital, a partir da
sobreposição de informações sobre temas como divisão política, rodovias, ferrovias e
terras indígenas.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
31. Deverá conter um banco de imagens com os direitos autorais salvaguardados com
inúmeras imagens, organizadas por área do conhecimento e assunto, que auxiliem no
desenvolvimento de atividades pedagógicas, como ilustrações de trabalhos, projetos,
páginas na web, jornais, dentre outros.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
32. Deverá apresentar um espaço, para o professor, com acesso a conteúdos ligados a
eventos de duração limitada, como: eleições e olimpíadas, com sugestões de materiais
elaborados pela equipe de profissionais que desenvolvem os materiais didáticos
sistematizados.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
33. Deverá oferecer uma lista com músicas infantis para o aluno realizar download,
cantar, lendo a letra da canção.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
34. Deverá oferecer para o docente uma seção com mais de uma centena de sites
cadastrados nível de ensino, analisados e classificados, levando em consideração
critérios de qualidade e relevância dos conteúdos apresentados, garantindo a
confiabilidade das informações.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
35. Deverá apresentar uma seção com dezenas de jogos e desafios para o educando da
Educação Infantil (aluno de 3, 4 e 5 anos) aprender se divertindo.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
36. Deverá ofertar um canal de comunicação para o professor que democratize o saber,
no qual educandos (alunos de 3, 4 e 5 anos) e educadores sejam autores e produtores
do conhecimento, por meio de recursos simples e fáceis de usar para a criação de
conteúdo, projetos, jornais, páginas pessoais, relatos de experiências.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
37. Deverá promover a “educação para o pensar”, auxiliando o docente nas novas
formas de aprendizagem em ambientes colaborativos, por meio de assuntos do
cotidiano (“cidadania”, “preconceito” e “paz”) que estimulem o desenvolvimento de
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atividades inovadoras que integram diversas escolas, como fóruns, bate-papos,
pesquisas de opinião e ferramentas de autoria.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
38. Deverá ofertar uma ferramenta, para educadores, que permita o acompanhamento
dos maiores acontecimentos históricos, como uma linha do tempo, com assuntos como
eras geológicas, períodos da história do país e do mundo, literatura, artes, e tecnologia
além da montagem da linha do tempo da história pessoal e familiar.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
39. Deverá disponibilizar uma ferramenta que permita aos educadores ter o próprio site
na Internet, possibilitando uma construção orientada de forma simples e descomplicada.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
40. Deverá apresentar uma seção com orientações didático-metodológicas, na qual o
educador encontre, no mínimo, 300 roteiros com sugestões, passo a passo, para o
desenvolvimento de atividades usando os recursos do Portal de educação conectado
à Internet, permitindo adaptações nos roteiros ou mesmo a criação de novos.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
41. Deverá apresentar temas educativos atuais para serem desenvolvidos em sala de
aula como, meio ambiente, folclore, sexualidade, datas especiais e assuntos em
destaque no
Brasil e no mundo, servindo como ponto de partida para inúmeras sugestões de
atividades.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
42. Deverá disponibilizar uma ferramenta para o educador armazenar arquivos como
documentos, imagens, apresentações, links e referências bibliográficas.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
43. Deverá apresentar ferramentas e serviços que permitam, em um ambiente seguro
e educativo, a troca de ideias, relatos de experiências e discussões entre
educadores, explorando toda a potencialidade de comunicação virtual que a Internet
oferece.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
44. Deverá possibilitar on-line, esclarecimentos com especialistas das áreas sobre
conceitos e conteúdos curriculares, por e-mail ou por chat, facilitando a comunicação.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
45. Deverá possibilitar on-line, esclarecimentos sobre questionamentos sobre
navegação no site para selecionar e encontrar materiais específicos no Portal de
Educação conectado rede mundial de computadores, para o desenvolvimento de
atividades com os educandos.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
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47. Deverá apresentar uma coletânea de artigos de conceituados educadores como
recurso paradidático no processo de formação continuada de professores,
orientadores, coordenadores e diretores.
( ) Atende satisfatoriamente

( ) Não atende

48. Deverá conter um glossário pedagógico comentado, com termos e definições
comumente utilizados em Pedagogia, em função de sua relevância para a área da
educação.
( ) Atende satisfatoriamente

( ) Não atende

49. Deverá disponibilizar uma seção, com artigos atuais e especializados,
apresentando as principais novidades, tendências e orientações de profissionais nas
áreas de Nutrição, Psicologia, Educação Física, Orientação Profissional,
Sexualidade, Biblioteca e Informática
( ) Atende satisfatoriamente

( ) Não atende

50. Deverá disponibilizar um canal exclusivo e eficiente de comunicação interna entre
a Secretaria Municipal de Educação e as escolas do Município, por meio de uma
Intranet pedagógica, possibilitando administrar as questões relacionadas à educação
e ao processo pedagógico como políticas pedagógicas, legislações, notícias,
calendário escolar e agenda de eventos.
( ) Atende satisfatoriamente

( ) Não atende

6.3. ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO:
52. Deverá ser disponibilizado um (1) pedagogo, com especialização na área de
Educação, para desenvolver um trabalho personalizado, junto à equipe diretiva das
escolas que compõem a rede municipal de ensino. O projeto do trabalho será
construído, previamente, em comum acordo entre a Secretaria Municipal de
Educação e a contratada, atendendo às necessidades e anseios do município.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
53. Deverá ser disponibilizada uma equipe especializada na área da Educação
Infantil.
( ) Atende satisfatoriamente

( ) Não atende
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54. Deverá ser disponibilizada uma equipe de especialistas em Educação Infantil, de
forma presencial e à distância, para o acompanhamento e a avaliação do sistema,
indicando caminhos para conjunção com Projeto Político-Pedagógico construído pelo
Município.
( ) Atende satisfatoriamente

( ) Não atende

55. A equipe de profissionais da licitante deverá esclarecer dúvidas, incentivar novas
ideias e apontar os melhores encaminhamentos e soluções para o constante
aperfeiçoamento dos nossos educadores, inclusive fornecendo orientações quanto
ao processo avaliativo dos alunos.
56. Deverá disponibilizar atendimentos pedagógicos por meio de fax, email e telefone
para a melhor utilização dos materiais didáticos sistematizados, bem como
encaminhamentos de rotina para garantir o bom funcionamento da escola, sendo:
 operacionalização do sistema;
 orientação sobre os encaminhamentos metodológicos, contidos nos livros
didáticos;
 esclarecimentos sobre o processo avaliativo;
 assessoria para adequação da grade curricular; intercâmbio entre as
experiências e práticas das escolas públicas municipais;
 orientações sobre as diversas formas de integração família e escola.
( ) Atende satisfatoriamente

( ) Não atende

6.4. FERRAMENTA TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL
57. Deverá apresentar uma ferramenta tecnológica de gestão educacional, por
meio de avaliação e gestão da educação pública do município, por meio de
indicadores;
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
58. Deverá conter indicadores que atendam, no mínimo, os seguintes aspectos:
avaliação institucional; satisfação da comunidade; aspectos socioeconômicos e
organizacionais.
( ) Atende satisfatoriamente

( ) Não atende

59. Deverá avaliar as formas de organização, tais como: estrutura organizacional
e gestão participativa.
( ) Atende satisfatoriamente

( ) Não atende

60. Deverá avaliar as formas de planejamento, tais como: Plano Municipal de
Educação e o Projeto Pedagógico das escolas.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende

57. Deverá apresentar uma ferramenta tecnológica de gestão educacional, por meio
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61. Deverá avaliar as formas da relação ensino – aprendizagem, tais como: rendimento
escolar e qualificação do corpo docente.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
62. Deverá produzir informações e avaliar as formas de investimento e infraestrutura das
unidades escolares.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
63. Deverá produzir informações e avaliar as formas de satisfação da comunidade em
relação ao Município e às escolas que adotam os materiais didáticos sistematizados.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
64. Deverá permitir à Prefeitura o acompanhamento da educação no município após a
implantação dos materiais didáticos sistematizados.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
65. Deverá permitir a geração de gráficos e relatórios, facilitando a visualização dos
resultados obtidos.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
66. Deverá apresentar atualização automática das versões, via web.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
67. Deverá garantir o acesso às informações em tempo real e aos dados do município
de qualquer lugar que exista acesso à Internet.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
68. Deverá fornecer subsídios para embasar a tomada de decisão dos gestores da
política educacional do município.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
69. Deverá fornecer parâmetros científicos de comparabilidade sobre a qualidade da
educação municipal, incluindo os avanços sociais obtidos com a implantação dos
materiais didáticos sistematizados.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
70. Deverá permitir a produção e o acompanhamento de séries comparativas.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
71. Deverá conter mecanismos de segurança que permitam ao Secretário Municipal de
Educação definir as senhas de acesso ao sistema.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
72. Deverá permitir a avaliação do nível de satisfação da comunidade em relação aos
materiais didáticos sistematizados da licitante.
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( ) Atende satisfatoriamente

( ) Não atende

73. Deverá permitir a avaliação da infraestrutura das escolas.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
74. Deverá disponibilizar curso de capacitação de 4 (quatro) horas, para a seu uso, a
ser realizada pela empresa licitante.
( ) Atende satisfatoriamente
( ) Não atende
7. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
7.1. Será realizada a entrega do material BIMESTRALMENTE, nas quantidades
previstas através da Autorização de Fornecimento (A.F), emitida pela administração,
desde que devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação;
7.2. Local de entrega/Prazo de Entrega: Os referidos kits deverão ser entregues na
Secretaria Municipal de Educação, sita à Praça Santo Antônio, nº 04 – Centro,
Cristina/MG, nos seguintes dias e horários: de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h, e
das 12h às 16h, em até sete (7) dias úteis, após a emissão da Autorização de
fornecimento (A.F);
7.3. O objeto será recebido:
a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto licitado, para posterior verificação
de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação;
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e quantidade do
bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até cinco (5) dias úteis, contados
após o recebimento provisório.
7.4. O material recusado será considerado como não entregue. Os custos de retirada e
devolução dos materiais recusados, bem como quaisquer outras despesas decorrentes,
correrão por conta da contratada.
8 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato será contado da data de contratação até 31 de
dezembro de 2019.
9 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 -

Do licitante vencedor:

a) não transferir a outrem, no todo ou parte, a responsabilidade sobre a entrega do
objeto licitado;
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b) assumir inteira responsabilidade pelo efetivo fornecimento do objeto licitado e efetuálo de acordo com as normas vigentes do Edital e seus Anexos;
c) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto licitado, em que se verificarem vícios, incorreções ou quaisquer outros
problemas;
d) manter até o prazo final para a entrega do objeto licitado as mesmas condições de
habilitação;
e) aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressão que se fizerem no objeto
licitado em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial ofertado, atualizado, nos
termos da Lei;
f) assumir inteira responsabilidade com as despesas diretas e indiretas durante o
fornecimento dos produtos, tais como fretes, encargos, impostos, etc.
g) O município não terá nenhuma responsabilidade por danos que a execução do
contrato ocasionar aos funcionários, prepostos ou empregados da contratada, como
não terá nenhuma responsabilidade perante terceiros, respondendo por eles, com
exclusividade, a contratada;
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do CONTRATO. A inadimplência da CONTRATADA, referente
a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por seu
pagamento;
i) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos e valores de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de eventos futuros e incertos, taxas, emolumentos, etc;
j) Substituir os produtos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a correção dos
defeitos apresentados, a CONTRATADA obriga-se a fornecer, sem ônus para a
CONTRATANTE, durante o período do conserto, bens similares e em condições de
serem utilizados pela Administração;
k) A contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta
ou indiretamente, provocar ou causar para a Contratante /ou para terceiros, devendo
entregar o objeto deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita
obediência à legislação vigente.
l) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham causar ao patrimônio da Prefeitura Municipal ou a terceiros,
quando da execução dos serviços, objeto deste instrumento, ou em razão de má
qualidade dos produtos;
m) fornecer a Prefeitura as competentes notas fiscais referentes ao fornecimento
efetuado em conformidade com a ordem de compra ou requisição;
n) assumir inteira responsabilidade com as despesas diretas e indiretas durante o
fornecimento dos produtos, tais como fretes, encargos, impostos, etc;
o) Fornecer os kits, portal internet, assessoria para as Equipes Técnica-pedagógica e
docente, por meio de cursos e atendimentos personalizados, contribuindo para a
formação continuada da equipe;
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p) Disponibilizar um Sistema de gestão de informações educacionais, fornecendo
ferramenta que proporcione o monitoramento dos resultados educacionais;
q) Realizar a Avaliação e acompanhamento anual para verificação do desenvolvimento
das capacidades e habilidades dos alunos;
r) Fornecer material didático, com capa personalizada para o município, conforme layout
escolhido e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação;
s) Implantar o Portal de educação conectado à rede mundial de computadores com
senhas personalizadas para alunos, professores e equipe técnica/diretiva da Creche e
Educação Infantil, com prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do
contrato e/ou emissão da ordem de fornecimento.
t)Apresentar a proposta realinhada dos preços negociados, na reunião do pregão,
até dois (2) dias úteis, após a divulgação do resultado final.
9.2 - Do Município:
a) Conferir o produto no ato da entrega, qualitativa e quantitativamente;
b) Fiscalizar a execução do contrato;
c) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do CONTRATO e;
d) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades
e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento;
f) Verificar se o (s) produtos estão de pleno acordo com as especificações definidas no
presente instrumento através do responsável pela Secretaria Municipal Educação;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante da (s) licitante vencedora;
h) Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade manifestada
na entrega dos produtos.
10- DO PAGAMENTO
10.1.O pagamento será efetuado em 04 (quatro) parcelas, a cada bimestre, após a
entrega dos produtos solicitados, e somente após a emissão das notas fiscais, desde
que devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Educação e acompanhadas da
ordem de fornecimento, devendo estar tudo em conformidade com as mesmas;
10.2. O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega,
conferência e aprovação dos produtos, desde que as referidas notas sejam entregues na
tesouraria da Prefeitura com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.
10.3. Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, em
dias corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega dos produtos,
desde que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita pela
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administração municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das penalidades
cabíveis, como notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de inidoneidade,
respeitada a ampla defesa;
10.4. A recomposição de preços, somente será concedida excepcionalmente, desde
que comprovado o aumento de preço dos produtos, através de notas fiscais de compra,
novas planilhas de custos, podendo estar acompanhadas de artigos de jornais, revistas
e informativos credenciados, etc; dentre outros documentos comprobatórios, desde que
devidamente justificados pelo licitante, com base na variação dos impostos, que
incidam diretamente nos preços dos referidos produtos; por índices a combinar;
10.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela Licitante em inteira conformidade com
as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.
10.6. Em caso de devolução da nota fiscal/fatura para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
10.7. O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das exigências
do edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade do material;
10.8. Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a
mesma deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua
reapresentação;
10.9. No depósito poderá ser descontado o valor referente às operações bancárias como
o D.O.C – Documento de Ordem de Crédito ou T.E.D – Transferência Eletrônica
Disponível, quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do
Banco do Brasil.
10.10. O pagamento poderá ser efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser
informada pelo licitante ou pessoalmente, na tesouraria da prefeitura, a critério da
Administração Municipal, desde que o representante da empresa esteja munido de
procuração ou qualquer outro documento de autorização emitido pela empresa.
10.11. Nenhum pagamento será efetuado pela prefeitura enquanto estiver pendente de
liquidação qualquer obrigação por parte da licitante, sem que isso gere direito à
alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da
execução das obrigações para entrega do produto.
10.12. Todo pagamento que vier a ser considerado indevido será objeto de ajuste nos
pagamentos futuros ou serão cobrados da licitante.
10.13. A CONTRATANTE se reserva o direito de não pagar as notas fiscais que não
vierem acompanhadas das respectivas requisições e/ou autorizações, bem as entregas
sem autorização;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100 RAMAL 24
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000
E-MAIL: licitacaopmcristina@gmail.com.

10.14. As notas fiscais que forem entregues sem a comprovação das entregas, serão
recusadas e não pagas.
11 – QUANTITATIVOS DAS APOSTILAS
A estimativa de quantidade de livros didáticos sistematizados para alunos da Educação
municipal, para o ano de 2019 é a seguinte:
I. Alunos de 2 anos ................................................................................ 40 alunos;
II. Alunos de 3 anos ................................................................................. 60 alunos;
III. Alunos de 4 anos ............................................................................... 105 alunos;
IV. Alunos de 5 anos ............................................................................... 115 alunos;
12 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 02.04.01 12.365.0007. 2.0033 – Manutenção das Atividades da Creche
Municipal; 02.04.01 12.365.0007.2.0034 – Manutenção das Atividades das Pré-Escolas
Municipais – 3390 3000 – Material de Consumo.
O recurso financeiro a ser utilizado será proveniente de:
01 – Educação
19 – Fundeb
47 – Qese
Tesoureiro: Roberto Alves Calderucci _______________________
Contabilidade: Josmar Mendes de Souza______________________

13. PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
A Planilha Estimativa de Custos, anexa a este Termo de Referência, foi elaborada com
base nos preços das cotações das únicas empresas do ramo do objeto da licitação que
se dispuseram a cota-las para fornecimento no exercício de 2018 e de contratos
firmados com outros municípios.

13.1. PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
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(Valores de Referência)
1.OBJETO:

Aquisição de Kits de Materiais Didáticos Sistematizados para alunos da Creche:
Maternal II e III e Educação Infantil: I e II Período, para professores e equipe
técnica/diretiva, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
2.CÁLCULOS DIVERSOS
a) Composição dos Custos Unitários dos produtos conforme cotação de preços,
realizada pela Secretaria de Educação, com fornecedores do ramo do objeto da
licitação.

Item

Quant.

01
02

40 UI
140 UI

03

400 UI

04

560 UI

Descrição

Kit para Creche (2 anos) maternal II
Kit Educação Infantil (3 anos) maternal
III
Kit Educação Infantil (4 anos) Pré
Escolar I
Kit Educação Infantil (5 anos) Pré
Escolar II

Preço Unitário
“A”
E.P.
324,00
199,00

“B”
R.E.
124,00

99,50
99,50

b) Composição dos Custos Unitários dos produtos conforme cotação de preços,
realizada pela Secretaria de Educação, com fornecedores do ramo do objeto da
licitação, acrescentando-se os preços unitários pagos pelo município, à empresa
vencedora (E.V.) da licitação, no exercício de 2018+ aplicação do índice oficial INPC dos
últimos 12 meses:
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Item

01

02

03

04

Quant.

Descrição

Preço Unitário
“A”
E.P.

“B”
R.E.

124,00

“C”
P.T.

“D”
P.P.

“E”
P.S.

256,00

210,68

“H”
(INPC)DOS
ÚLTIMOS 12
MESES
3,56%
218,18

128,00

146,50

151,71

151,71

18.205,20

82,50

78,15

80,93

80,93

33.990,60

82,50

78,15

80,93

80,93

37.227,80

40 UI

Kit para Creche (2
anos) maternal II

324,00

120 UI

Kit Educação Infantil (3
anos) maternal III

199,00

420 UI

Kit Educação Infantil (4
anos) Pré Escolar I

99,50

96,00

64,00

93,75

460 UI

Kit Educação Infantil (5
anos) Pré Escolar II

99,50

96,00

64,00

93,75

“F”
P.W.

VALOR TOTAL DE R$ 98.150,80
(noventa e oito mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos)

Cristina, 19 de dezembro de 2018.
Marcelo Pereira Azevedo
Secretário Municipal de Educação

“G”
E.V.

Preço
médio
máximo
R$

Preço total
R$

218,18

8.727,20
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ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

PROCURAÇÃO

A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na
__________, por seu representante legal o(a) Sr(a) __________, brasileiro, casado,
empresário, portador da CI nº __________, expedida pela _______, e do CPF nº
__________, nomeia e constitui seu bastante procurador, o (a) Sr (a) __________,
brasileiro, casado, empresário, portador da CI n.º __________, expedida pela ____, e do
CPF nº __________, domiciliado e residente à rua______________, Bairro___________,
na cidade de ___________, Cep: _______________, para participar das reuniões relativas
ao Processo Licitatório n.º 001/2019, EDITAL DE LICITAÇÃO nº 001/2019, Pregão
Presencial n.º 001/2019, podendo formular lances verbais à proposta escrita apresentada,
quando convocado, e ainda rubricar documentos, renunciar o direito de interposição de
recurso e apresentar impugnação, bem como, assinar atas, recorrer de decisões
administrativas, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
________________
(data)

____________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na
__________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador da
CI n.º __________, expedida pela ____, e do CPF n.º __________, declara sob as penas
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente Processo Licitatório n.º 001/2019, EDITAL DE LICITAÇÃO n.º 001/2019, Pregão
Presencial n.º 001/2019, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
_________________
(Data)

____________________________
Assinatura e carimbo
(Representante legal)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na
__________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador da
Carteira de Identidade n.º __________, expedida pela ____, e do CPF n.º __________,
DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º
da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (
_________________
(data)

____________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

).
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na
__________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador da
Carteira de Identidade n.º __________, expedida pela ____, e do CPF n.º __________,
DECLARA, sob as penas da Lei:
I) que concorda com os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93,
com suas alterações posteriores e as cláusulas do presente edital;
II) que se propõe a realizar a entrega dos produtos licitados pelos preços ofertados nos
lances verbais, obedecendo a estipulação do correspondente ato convocatório;
III) que atenderá as determinações dos órgãos fiscalizadores da Prefeitura;
IV) que observará, integralmente, as normas de fabricação dos produtos;
V) que em caso de divergência entre o preço unitário e total dos Produtos prevalecerá o
preço unitário;
VI) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;
VII) que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
VIII) que conhece e aceita o inteiro teor do instrumento convocatório, ressalvando-se o
direito recursal, bem como declara ter recebido todos os documentos e informações
necessárias ao cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
IX) que não foi declarada inidônea para contratar com o poder público em nenhuma esfera
governamental;
X) que não consta em sua diretoria nenhum funcionário público;
XI) que nos preços ofertados estão inclusos todos os impostos, taxas, frete, etc; não
cabendo desconto de nenhuma espécie.
_________________
(data)
____________________________
Assinatura e carimbo
(Representante legal)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FISCAL

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A

EMPRESA

..................................................................,

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ..................................., com sede à rua/av.
.......................................................,

nº

cidade.......................................................,

.............,
UF..............,

bairro

..............................,

CEP.......................................,

complemento ........................................., DECLARA, para fins do disposto no EDITAL nº
001/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta
empresa, na presente data, é considerada:
OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa:

1.- (___) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14 de Dezembro de 2006;
2.- (___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006;
3.- (___) EMPRESA NÃO ENQUADRADA, como microempresa ou empresa de pequeno
porte.
Caso assinalado a opção 1 ou 2, declara ainda que a empresa está
excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14 de Dezembro de 2006.
Local e data.
______________________________________________
Assinatura do representante legal
CPF
(carimbo da empresa)
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A

empresa

_______________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

______________, Inscrição Estadual nº ____________________, por intermédio de seu
representante legal, o Sr. _______________________, portador do Documento de
Identidade nº _______________, inscrito no CPF sob o nº ________________,
DECLARA, o atendimento pleno aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo
inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Fevereiro de 2002.

________________________, ______ de _______________ de 2018.

_____________________________________________
(Razão social e assinatura representante legal)
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ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Local e data
À
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19.
Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para fornecimento de Kits de Materiais Didáticos
Sistematizados para alunos da Creche: Maternal II e III e Educação Infantil: I e II Período,
professores e equipe técnica/diretiva conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação
da Prefeitura, objeto do Edital de Licitação nº 001/19:
Nível
. Kit para Creche (2 anos)
. Kit Educação Infantil (3 anos)
. Kit Educação Infantil (4 anos)
. Kit Educação Infantil (5 anos)

Nomenclatura

Nº de
Alunos

Preço anual
por coleção
por aluno

Valor total
anual

Maternal II
Maternal III

40
60
(120 livros)
Pré Escolar – I Período
105
(420 livros)
Pré Escolar – II Período
115
(460 livros)
VALOR GLOBAL DE R$

O valor de nossa proposta é de R$ ______ (__________________________), conforme quadro de
descrição.
Em caso de adjudicação do objeto da presente licitação à nossa empresa _____________, inscrita
no CNPJ sob o nº____________ e Inscrição Estadual nº_____________ nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o
(a) Sr. (a) _____________________________________, Carteira de Identidade nº
________________expedida em ___/___/_______, Órgão Expedidor _______, CPF nº
__________________, domiciliado e residente à rua:__________, Bairro___________, na cidade
de ______________, Cep:___________, como representante legal desta empresa. Em caso de
deposito informar o Banco, o nº da Agência e Conta Corrente.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ____ (_____________) dias, a contar
da data de abertura da licitação.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Edital da licitação e seus anexos.
Atenciosamente,
_______________________________________________________________________________
EMPRESA PROPONENTE/CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL/CPF
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO
AQUISIÇÃO DE KITS MATERIAIS DIDÁTICOS.
Pelo presente instrumento particular, de um lado a Prefeitura Municipal de Cristina, com
sede à Praça Santo Antônio, nº 28 – centro, Cristina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
18.188.250/0001-62, neste ato, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Ricardo
Pereira Azevedo, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e de outro
lado a empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob
o nº _ e Inscrição Estadual nº _________, representada pelo (a) Sr (a)
______________________________________, portador do CPF nº ______________, RG
nº ___________, com sede à ___________________________________, neste ato,
doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, ajustam entre si, um Contrato de
Fornecimento de KITS DE MATERIAIS DIDÁTICOS, em virtude da ratificação do
Processo Licitatório nº 001/2019, Pregão Presencial nº 001/2019 em consonância com a
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda sob as cláusulas e condições a
seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a Aquisição de Kits de Materiais Didáticos
Sistematizados para alunos da Creche: Maternal II e III e Educação Infantil: I e II
Período, professores e equipe técnica/diretiva, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Educação, que a CONTRATADA se compromete a fornecer à
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA deverá fornecer os kits previstos na cláusula anterior, dentro das
normas gerais de fabricação e impressão, acondicionamento, transporte e entrega do
produto até o município, atendendo prioritariamente o padrão de qualidade exigido pela
Secretaria Municipal de Educação, obedecendo ainda as seguintes condições:
a) Será realizada a entrega BIMESTRALMENTE, nas quantidades previstas através da
Autorização de Fornecimento (A.F), emitida pela administração, desde que devidamente
autorizada pela Secretaria Municipal de Educação;
b) Local de entrega/Prazo de Entrega: Os referidos kits deverão serem entregues na
Secretaria Municipal de Educação, sita à Praça Santo Antônio, nº 04 – centro,
Cristina/MG, nos dias e horários: de segunda à sexta das 08h às 11h e 12h às 16h, em
até 07 (sete) dias úteis, após a emissão da Autorização de fornecimento (A.F);
c) Os produtos serão recebidos pelo setor competente da seguinte forma:
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c.1) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega dos produtos solicitados, para posterior
verificação de sua conformidade com as exigências da Secretaria Municipal de Educação;
c.2) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e quantidades
dos produtos solicitados e de sua consequente aceitação; no prazo máximo de até 5
(cinco) dias úteis, contados após o recebimento provisório.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1. O preço global, objeto da presente aquisição é de R$ ___________
(___________________________), conforme detalhamento da Planilha Orçamentária de
Custos, abaixo especificada:
Nível
- Kit Creche (2 anos)
- Kit Educação Infantil –
(3 anos)
- Kit Educação Infantil –
(4 anos)
- Kit Educação Infantil –
(5 anos)

Nomenclatura

Nº de Alunos

Maternal II

40

Maternal III

60
(120 livros)
105
(420 livros)
115
(460 livros)

Pré Escolar – I
Período
Pré Escolar – II
Período

Preço anual
por coleção
por aluno

Valor total
anual

3.2. A recomposição de preços, só ocorrerá nas condições estabelecidas na cláusula
quarta deste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS
4.1. O pagamento será efetuado em 04 (quatro) parcelas, a cada bimestre, após a
entrega dos produtos solicitados, e somente após a emissão das notas fiscais, desde que
devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Educação e acompanhadas da ordem
de fornecimento, devendo estar tudo em conformidade com as mesmas;
4.2. O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega, conferência
e aprovação dos produtos, desde que as referidas notas sejam entregues na tesouraria da
Prefeitura com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.
4.3. Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, em dias
corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega dos produtos, desde
que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita pela administração
municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das penalidades cabíveis, como
notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de inidoneidade, respeitada a ampla
defesa;
4.4. A recomposição de preços, somente será concedida excepcionalmente, desde que
comprovado o aumento de preço dos produtos, através de notas fiscais de compra, novas
planilhas de custos, podendo estar acompanhadas de artigos de jornais, revistas e
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informativos credenciados, etc; dentre outros documentos comprobatórios, desde que
devidamente justificados pelo licitante, com base na variação dos impostos, que
incidam diretamente nos preços dos referidos produtos; por índices a combinar;
4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela Licitante em inteira conformidade com as
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.
4.6. Em caso de devolução da nota fiscal/fatura para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
4.7. O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das exigências do
edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade do material;
4.8. Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a mesma
deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua reapresentação;
4.9. No depósito poderá ser descontado o valor referente às operações bancárias como o
D.O.C – Documento de Ordem de Crédito ou T.E.D – Transferência Eletrônica Disponível,
quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do Banco do
Brasil.
4.10. O pagamento poderá ser efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser
informada pelo licitante ou pessoalmente, na tesouraria da prefeitura, a critério da
Administração Municipal, desde que o representante da empresa esteja munido de
procuração ou qualquer outro documento de autorização emitido pela empresa.
4.10. Nenhum pagamento será efetuado pela prefeitura enquanto estiver pendente de
liquidação qualquer obrigação por parte da licitante, sem que isso gere direito à alteração
de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução das
obrigações para entrega do produto.
4.11. Todo pagamento que vier a ser considerado indevido será objeto de ajuste nos
pagamentos futuros ou serão cobrados da licitante.
4.12. A CONTRATANTE se reserva o direito de não pagar as notas fiscais que não vierem
acompanhadas das respectivas requisições e/ou autorizações, bem as entregas sem
autorização;
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS
I - São direitos da CONTRATANTE:
a) Modificar o presente instrumento, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os demais direitos da CONTRATADA;
b) Avaliar, vistoriar e fiscalizar a forma de fornecimento dos produtos, através de seu órgão
competente, mediante supervisão local, a fim de evitar o fornecimento de produtos
incompatíveis e sem as qualidades necessárias e exigidas pelo presente contrato;
c) Recusar o fornecimento dos produtos quando não solicitado como também quando
desatender as especificações descritas na cláusula primeira deste contrato.
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II - São direitos da CONTRATADA:
Cobrar pela realização de serviços solicitados, que não constituam objeto deste contrato,
observadas as normas de contratação pertinentes.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
6.1 -

Do licitante vencedor:

a) não transferir a outrem, no todo ou parte, a responsabilidade sobre a entrega do objeto
licitado;
b) assumir inteira responsabilidade pelo efetivo fornecimento do objeto licitado e efetuá-lo
de acordo com as normas vigentes do Edital e seus Anexos;
c) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto licitado, em que se verificarem vícios, incorreções ou quaisquer outros
problemas;
d) manter até o prazo final para a entrega do objeto licitado as mesmas condições de
habilitação;
e) aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressão que se fizerem no objeto
licitado em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial ofertado, atualizado, nos
termos da Lei;
f) assumir inteira responsabilidade com as despesas diretas e indiretas durante o
fornecimento dos produtos, tais como fretes, encargos, impostos, etc.
g) O Município não terá nenhuma responsabilidade por danos que a execução do
contrato ocasionar aos funcionários, prepostos ou empregados da contratada, como não
terá nenhuma responsabilidade perante terceiros, respondendo por eles, com
exclusividade, a contratada;
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do CONTRATO. A inadimplência da CONTRATADA, referente a
esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por seu pagamento;
i) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos e valores de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de eventos futuros e incertos, taxas, emolumentos, etc;
j) Substituir os produtos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a correção dos
defeitos apresentados, a CONTRATADA obriga-se a fornecer, sem ônus para a
CONTRATANTE, durante o período do conserto, bens similares e em condições de serem
utilizados pela Administração;
k) A contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou
indiretamente, provocar ou causar para a Contratante /ou para terceiros, devendo entregar
o objeto deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à
legislação vigente.
l) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham causar ao patrimônio da Prefeitura Municipal ou a terceiros, quando
da execução dos serviços, objeto deste instrumento, ou em razão de má qualidade dos
produtos;
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m) Fornece a Prefeitura as competentes notas fiscais referentes ao fornecimento efetuado
em conformidade com a ordem de compra ou requisição;
n) assumir inteira responsabilidade com as despesas diretas e indiretas durante o
fornecimento dos produtos, tais como fretes, encargos, impostos, etc;
o) Fornecer os kits, portal internet, assessoria para as Equipes Técnica-pedagógica e
docente, por meio de cursos e atendimentos personalizados, contribuindo para a formação
continuada da equipe;
p) Disponibilizar um Sistema de gestão de informações educacionais, fornecendo
ferramenta que proporcione o monitoramento dos resultados educacionais;
q) Realizar a Avaliação e acompanhamento anual para verificação do desenvolvimento
das capacidades e habilidades dos alunos;
r) Fornecer material didático, com capa personalizada para o município, conforme layout
escolhido e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação;
s) Implantar o Portal de educação conectado à rede mundial de computadores com senhas
personalizadas para alunos, professores e equipe técnica/diretiva da Creche e Educação
Infantil, com prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do contrato e/ou
emissão da ordem de fornecimento.
t) Enviar para a Prefeitura as competentes notas fiscais referentes ao fornecimento
efetuado em conformidade com a autorização de fornecimento; através do e-mail:
notasfiscaispmcristina@gmail.com, e confirmar por telefone seu recebimento e despachar
as originais pelo correio.
6.2 - Do Município:
a) Conferir o produto no ato da entrega, qualitativa e quantitativamente;
b) Fiscalizar a execução do contrato;
c) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do CONTRATO e;
d) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
f) Verificar se o (s) produtos estão de pleno acordo com as especificações definidas no
presente instrumento através do responsável pela Secretaria Municipal Educação;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo representante da (s) licitante vencedora;
h) Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade manifestada na
entrega dos produtos;
i) Publicar o extrato do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
As despesas correspondentes à execução do objeto contratado correrão por conta das
dotações orçamentárias nº: 02.04.01 12.365.0007. 2.0033 – Manutenção das Atividades
da Creche Municipal; 02.04.01 12.365.0007.2.0034 – Manutenção das Atividades das PréEscolas Municipais – 3390 3000 – Material de Consumo nas fichas e fontes abaixo
especificadas:
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Fichas: 153, 456, 154, 157 e 156 - Fontes: 101, 119 e 147
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pela recusa injustificada de assinar o contrato, retirar a nota de empenho e/ou
autorização de fornecimento (A.F), dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro da
sua validade, multa de 10 % (dez por cento);
8.2. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Contratante poderá
aplicar a Contratada as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal
cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93;
a) Advertência;
b) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, a critério da Administração
e conforme a gravidade do ato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida
sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da
Lei Federal nº 8.666/93;
8.4. Aplicadas às multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à
contratada, após a sua imposição.
8.5. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8.6. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração
Pública poderão ser também aplicada àqueles que:
a) retardarem a execução das obrigações assumidas;
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. O setor competente para autorizarem em fiscalizarem o cumprimento do objeto desta
licitação será a Secretaria Municipal de Educação, através do Sr. Marcelo Pereira
Azevedo;
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9.2. O setor definido no item anterior, através de servidores responsáveis, anotarão em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos produtos, objeto
deste Pregão, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
impropriedades observadas;
9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor responsável
da prefeitura deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para adoção de
medidas convenientes;
9.4. A Administração Municipal reserva-se o direito de não aceitar os produtos em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a Ordem de
Fornecimento nos termos da legislação vigente;
9.5. Além do acompanhamento e da fiscalização na entrega dos produtos, o servidor
responsável da Secretaria Municipal de Educação a Sra. Denize Arruda Vaz Pereira –
Auxiliar Administrativo II, ainda poderá sustar qualquer produto que, pela má qualidade
ou qualquer outra situação, esteja sendo entrega em desacordo com os padrões de
qualidade, sempre que esta medida se tornar necessária.
9.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de matéria prima inadequada ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implicará em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
9.7. A secretaria fiscalizadora responsável pelo recebimento e conferência dos produtos,
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução das
obrigações assumidas, conforme exigências do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
O presente instrumento poderá ser rescindido:
10.1.O CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a
qualquer indenização, nos seguintes casos:
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
b) A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão da entrega do
serviço Licitado, no prazo estipulado;
c) Atraso injustificado das recargas mensais;
d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigidos;
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e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; fora das hipóteses permissivas
contidas neste edital;
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
g) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do CONTRATADO;
h) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a
Juízo da Prefeitura de Cristina, prejudique a execução do Contrato;
i) O valor das multas atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o
trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida;
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento; justificadas e
determinadas pelo Chefe do Executivo, exaradas no processo administrativo a que se
refere o Contrato;
k) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº. 8.666/93, com a redação
conferida pela Lei 9.854/99;
l) Nos demais casos elencados no art. 78 da Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores
alterações.
10.2. Na extinção da relação contratual o pagamento será efetuado na forma proporcional,
retratando os produtos fornecidos e que efetivamente não foram compreendidos na última
quitação.
10.3. O contrato conterá cláusula de rescisão, que poderá ser judicial ou extrajudicial,
podendo esta ser por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93.
10.4. Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a CONTRATADA será
notificada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
10.5. Além das hipóteses previstas no item acima, o contrato poderá ser rescindindo
sempre que a CONTRATADA agir dolosamente.
10.6. O contrato poderá ser alterado mediante termo aditivo nas hipóteses previstas no art.
65 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo Contratante não exime o contratado
de sua responsabilidade por danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, em
conformidade com a Cláusula Sexta deste Contrato. Fica eleito o Foro da Comarca de
Cristina/MG; para dirimir sobre as questões oriundas do presente instrumento, ou mesmo
de sua execução.
E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, com duas testemunhas instrumentárias para que
produzam os jurídicos e legais efeitos.
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Cristina, ___ de ___________ de 2018.

_________________________________________
Ricardo Pereira Azevedo
Prefeitura Municipal de Cristina
Contratante

____________________________________
Contratada

Testemunhas:
________________________________________

________________________________________
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PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100 RAMAL 24
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000
E-MAIL

: licitacaopmcristina@gmail.com.
ANEXO X

PLANILHA COMPOSIÇÃO COM CUSTOS UNITÁRIOS ORÇADOS
POR EMPRESAS DO RAMO E DIVERSOS MUNICÍPIOS.
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 001/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
a)Custos unitários dos produtos fornecidos por empresas do ramo e municípios:
Item

01
02

Quant.

40 UI
120 UI

03
420 UI
04
460 UI

Descrição

Kit para Creche (2
anos) maternal II
Kit Educação Infantil
(3 anos) maternal III
Kit Educação Infantil
(4 anos) Pré Escolar
I
Kit Educação Infantil
(5 anos) Pré Escolar
II

“A”
E.P.

“B”
R.E.

324,00

124,00

“C”
P.T.

199,00

Preço Unitário
“D”
“E”
P.P.
P.S.

“F”
P.W.

“G”
E.V.

256,00

210,68

“H”
(INPC)DOS
ÚLTIMOS
12 MESES
218,18

128,00

146,50

151,71

151,71

18.205,20

Preço
médio
máximo
R$
218,18

Preço total
R$

8.727,20

99,50

96,00

64,00

93,75

82,50

78,15

80,93

80,93

33.990,60

99,50

96,00

64,00

93,75

82,50

78,15

80,93

80,93

37.227,80

VALOR GLOBAL DE R$ 98.150,80
(noventa e oito mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos)

