Edital nº 83/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 53/2017
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2414/2017
II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: 14/12/2017 – 10h00min
III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Sala de Reuniões da Prefeitura de Igaratá, sita a Av. Benedito
Rodrigues de Freitas, nº 330, Centro, Município de Igaratá/SP.
IV – OBJETO DA LICITAÇÃO:
Aquisição de mobiliários – Padrão FDE, para a Creche escola do Município de Igaratá, visando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Igaratá, conforme descrição no Anexo I - COTA
PRINCIPAL E COTA RESERVADA.
V – PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:
A entrega deverá ser efetuada em 10 (dez) dias úteis, conforme Ordem de Fornecimento, Empenho ou
Documento Equivalente de acordo com as necessidades da Prefeitura de Igaratá.
A entrega dos mobiliários será integral, emitida Nota de Empenho nos termos do art. 62 da Lei Federal nº
8.666/93
VI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica devidamente
atestada, de acordo com a entrega do material solicitado pela Administração.
VII – LOCAL DE ENTREGA:
Em Igaratá, sita a Av. Benedito Rodrigues de Freitas, nº 70, Centro, conforme indicação na respectiva Nota de
Empenho.
VIII – ANEXOS:
Anexo I – Especificação;
Anexo II – Modelo da Proposta de preço;
Anexo III – rubrica da Nota de empenho ;
Anexo IV – Modelo da Carta de Credenciamento;
Anexo V - Declaração de atendimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da CF;
Anexo VI – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VII – Modelo Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Atendimento à Legislação (Lei 12.919/2013)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ através da comissão designada pela Portaria nº 016 de 02 de
Janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados que serão recebidas as propostas de
preços e documentos de habilitação para a licitação na modalidade descrita acima, de acordo com as
condições estabelecidas neste edital e anexos.
1. REGÊNCIA LEGAL
1.1 Lei 10.520/02;
1.2 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente;
1.3 Lei Complementar 123/06 e 147/2014;
1.4 Decreto Municipal 006/2009.
2. TIPO
2.1.Menor Preço por item
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3. OBJETO
3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital, quantificado e especificado no Anexo I deste Edital.
4 DATA, HORÁRIO, LOCAL DE REALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES
4.1 Data e horário indicados no campo II – Dados do Edital.
4.2 Local indicado no campo III – Dados do Edital.
4.3. A Pregoeira compete:
a) Conduzir os atos da licitação;
b) Advertir os licitantes;
c) Permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes à sessão através de
aparelhos de telefone celular e outros;
d) Suspender o procedimento, quando julgar necessário.
4.5 Condições de Participação
4.5.1 Poderão participar desta licitação os licitantes estabelecidos no país, que atendam a todas as exigências
contidas neste edital, e cujo ramo de atividade esteja compatível ao objeto licitado.
4.5.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase da licitação os interessados que se enquadrem em uma
ou mais das situações a seguir:
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município de Igaratá;
c) Reunidos sob forma de consórcio;
d) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante
ou responsável pela licitação.
4.5.3. Para os ITENS (A) (Cota Principal) – os interessados que atendam aos requisitos do edital;
a. Para os ITENS (B) (Cota Reservada)– somente as empresas enquadradas como Microempresa – ME,
Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014.
5. CREDENCIAMENTO
5.1 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante
estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente.
5.2 Entende-se por documento credencial:
a) Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for proprietário, sócio ou dirigente da empresa
licitante;
b) Procuração ou documento equivalente do licitante.
5.3 O credenciamento deverá ser entregue a comissão em separado dos envelopes “A” e “B”, e apresentado
em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou por procuração, contendo identificação do credenciado
(nome, número de identidade e do CPF) e, devidamente assinado pelo titular ou representante legal da
licitante.
5.3.1 Este documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular lances verbais,
negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim,
para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a este Pregão, conforme modelo anexo.
5.4 Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá apresentar os documentos abaixo relacionados,
em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para autenticação no certame:
a) Cédula de identidade do representante legal da empresa;
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.
5.5 Quando a licitante se fizer representar por credenciado deverá apresentar junto com a credencial os
documentos abaixo relacionados, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para
autenticação no certame:
a) Cédula de identidade do credenciado;
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.
5.6 Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante.
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5.7 O representante legal do licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de participar
da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar
ao direito de interposição de recurso, enfim, para representar o licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes A - Proposta de Preços ou B – Habilitação relativa a este Pregão.
5.7.1 Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;
5.8 A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá de formular lances e manifestar a
intenção de recurso.
5.9 Juntamente com o credenciamento, serão exigidas:
a) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme
modelo em anexo, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.°
123/06.
b) Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
constantes do Edital, conforme modelo em anexo.
5.9.1 A não apresentação da declaração mencionada no subitem acima, letra “a” ou outro documento que
comprove a situação atual da empresa, acarretará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado, previsto na
Lei Complementar n° 123/06, para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse tratamento diferenciado no
decorrer da licitação.
5.10 Concluída a fase de credenciamento e após a abertura do primeiro envelope de proposta de preços, não
será permitida a participação de licitantes retardatários.
6. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1 Os documentos de Proposta de Preços e Habilitação, depois de ordenados na seqüência estabelecida
neste edital, serão apresentados em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverão conter no anverso:
6.1.1 ENVELOPE A - Proposta de Preços
Número do Pregão Presencial (53/2017)
Objeto:
Nome do licitante:

6.1.2 ENVELOPE B - Habilitação
Número do Pregão Presencial (53/2017)
Objeto:
Nome do licitante:
6.2 Os envelopes para esta licitação só serão recebidos pela Pregoeira na data, horário e local indicados nos
campos II e III - Dados do Edital, em sessão pública.
6.3 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na inabilitação ou desclassificação do licitante.
6.4 Os documentos exigidos somente poderão ser apresentados em original, através de publicações em órgão
de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelos membros
da comissão, com antecedência de duas horas do horário da abertura dos envelopes.
6.5 Os documentos extraídos via Internet somente serão considerados válidos após a confirmação da
autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
7. ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS
7.1 A proposta de preços (envelope A) deverá ser apresentada em papel timbrado, preenchidos por
meio mecânico ou informatizado, numerados, carimbados e rubricados, conforme modelo anexo II,
neste edital, contendo:
7.1.1 Razão Social, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefone, fax, e dados do representante para a
assinatura do contrato;
7.1.2 Preço unitário e total da proposta. O valor total global no final da proposta deverá ser expresso
em real (R$) e por extenso; Não serão aceitos preços com mais de duas casas decimais.
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7.1.3 Validade da Proposta de Preços de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de abertura, excluindo os
prazos de recursos administrativos;
7.1.4 Prazo de entrega do material conforme indicado no campo V – Dados do Edital;
7.1.5 Especificação e demais características do material/produto, bem como a marca ofertada.
7.2 Os preços são fixos e irreajustáveis, incluindo todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação, tais como: as correspondentes à mão-de-obra, aquisição e
transportes de materiais, máquinas e equipamentos, tributos, emolumentos, seguros, inclusive contra
acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza.
7.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.4 A falta de indicação, na Proposta de Preços, dos dados aos quais se refere o subitem 7.1.1 e 7.1.4,
implicará na aceitação das condições deste edital.
7.5. Erros de natureza formal ou material poderão ser sanados na sessão pública.
7.6. OS PRODUTOS DEVERÃO CONTER SELO DO FDE E DEVERÃO OBEDECER AOS CRITÉRIOS DE
FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VIGENTES, BEM COMO ATENDER A TODAS A EXIGENCIAS DO
PROJETO DO FDE PARA A CRECHE ESCOLA E AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR FICHA
TÉCNICA DOS PRODUTOS OFERTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.
8. ENVELOPE B – HABILITAÇÃO
8.1 Os documentos do envelope B deverão, preferencialmente, apresentar índices relacionando todos os
documentos e as folhas em que se encontram, conforme relação a seguir, de forma a permitir maior rapidez na
conferência e exame correspondentes:
8.1.1 Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compatível com o objeto licitado, devidamente
registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
OBS: Fica facultada a apresentação dos documentos acima referenciados (8.1.1) se tiverem sido
apresentados no credenciamento.
8.1.2 Regularidade Fiscal
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (ISSQN) da sede do licitante;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante mediante apresentação de
Certidão Negativa. Tratando-se de regularidade pelo Estado de São Paulo, a licitante deverá apresentar
certidão Negativa de Débitos emitida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e na
impossibilidade de emissão pela PGE será aceita a emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, conforme PORTARIA CAT – 20 de 01/04/98);
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação
de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
e) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT);
8.1.3 Outras Comprovações:
8.1.3.1 Declaração, assinada pelo titular ou representante legal da licitante devidamente identificado, de
cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF, conforme modelo anexo.
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8.1.3.2 Declaração de que a Empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com quaisquer vínculos com o
Município de Igaratá, em atendimento à vedação disposta nos termos do Art. 18, XII, Lei 12.919/2013.
8.1.3.3 Declaração obrigatória contendo os dados de quem assinará o contrato (Anexo IX).
8.2 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 8.1.2, terá sua autenticidade confirmada por meio de
consulta “on-line”, se necessário for.
8.3 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou
ainda em cópia simples, neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação,
no certame.
9. PROCEDIMENTO E FORMULAÇÃO DE LANCE
9.1 Abertura do Envelope A – Proposta de Preços.
9.1.1 Abertas as Propostas de Preços, constatando-se sua perfeita conformidade com as especificações e
condições de fornecimento detalhadas no edital, serão divulgadas as propostas classificadas que participarão
da disputa.
9.1.2 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem menor preço, até o máximo de 03 (três);
c) no caso de empate dos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
9.1.3 Concluída a fase de classificação, a Pregoeira convidará individualmente o licitante classificado que
ofertou a proposta de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, a apresentar lances verbais,
de forma seqüencial, decidindo-se por meio de sorteio em caso de empate.
9.1.4 Os lances deverão ser formulados em valores distintos, unitários e decrescentes inferiores à proposta de
menor preço unitário.
9.1.5 O licitante que não mantiver o lance ofertado ficará sujeito às sanções previstas neste edital.
9.1.6 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os licitantes declinarem da formulação de
lances.
9.1.7 A Pregoeira poderá negociar com o licitante que ofertou menor preço com vistas à redução do preço.
Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
9.1.8 O licitante vencedor obriga-se a fornecer nova Planilha de Preços (proposta consolidada) com os
devidos preços unitários e totais ofertados na sessão, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar da data da sessão pública para a formalização da Nota de Empenho.
9.1.9 O preço unitário e total do objeto deverá ser expresso com no máximo 02 (duas) casas decimais, igual ou
inferior ao lance ofertado
11.9. Será primeiramente realizada sessão para os lances da cota principal, podendo, a critério da
Administração, marcar outra data para a sessão de lances para a cota reservada.
9.2 Abertura do Envelope B – Habilitação.
9.2.1 Considerada aceitável a oferta de menor preço unitário, será aberto o envelope B.
9.2.2 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante que ofertou menor
preço será declarado vencedor.
9.2.3 Em caso de inabilitação do licitante detentor do menor preço, a Pregoeira examinará a oferta
subseqüente, verificando as condições de habilitação e assim sucessivamente, até ser declarado o vencedor.
10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1 O critério de julgamento será o de menor preço por item.
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10.2 Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem as exigências deste edital e/ou
consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles incoerentes com os
praticados pelo mercado, para o fornecimento do objeto do contrato.
10.3 Na hipótese da constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, a Pregoeira
procederá a correção dos cálculos, adotando os preços unitários da licitante e os quantitativos da planilha,
passando o resultado a ser o novo preço da Proposta de Preços.
10.4 A não cotação do item ensejará a desclassificação da proposta.
10.5 Poderão ser admitidos, pela Pregoeira, erros de natureza formal, desde que não comprometam o
interesse público e da Administração.
10.6 É facultado a Pregoeira ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
11. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA A COTA PRINCIPAL
11.1 Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição
de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, será averiguado
se houve empate.
11.2 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação na cota principal, para
as microempresas e empresas de pequeno porte.
11.3 Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço registrado
para o item.
11.4 O critério de desempate, preferência de contratação, aqui disposto somente se aplicará quando a melhor
oferta válida não tiver sido apresentada por microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparada.
11.5 Para efeito do disposto no item acima, a preferência será concedida da seguinte forma:
I - Ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada poderá
apresentar proposta comercial inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado o objeto licitado em seu favor;
II - Somente terminará a fase de lances quando todos desistirem da rodada de lances, situação em que
a Pregoeira verificará a presença do empate ficto previsto no § 2º do art. 44 da LC nº 123/2006,
concedendo prazo decadencial de 05 (cinco) minutos para o exercício do direito de preferência, a
contar da proclamação.
III - No caso de igualdade de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá
exercer o direito de preferência;
IV - Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada com base
no inciso I, deste item serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de
empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
11.6. Nos termos do art. 48, inciso III, da Lei Complementar n. 147/2014, fica reservada uma cota no
percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto, assegurada preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas.
11.7. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial
deverá ser apresentada separadamente, ressalvado o seguinte:
I - Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do
primeiro colocado.
II - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada
deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota
reservada.
12. DA CONTRATAÇÃO
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12.1 – A contratação se fará de acordo com o disposto no §4º do art. 62 da Lei Licitatória, sendo instrumento
contratual a Nota de Empenho.
12.2 - A licitante vencedora deverá comparecer ao Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da convocação, apta para a assinatura da Nota de Empenho em favor da adjudicatária.
12.3 – A contratação regular-se-á pelas cláusulas constantes deste edital e pelas demais normas das Leis
Federais nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 10.520/2002
12.4 - O presente Edital, inclusive seus anexos, integrará a contratação.
13 - DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA
13.1 - A empresa vencedora obriga-se cumprir as obrigações constantes deste edital sem prejuízo das
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
13.2 A contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial Contratado
13.3. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
13.4. Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo as exigências da legislação
em vigor quanto às obrigações assumidas;
13.5. Cumprir a legislação pertinente às relações que se estabeleçam com terceiros, eximindo-se a Prefeitura
de quaisquer responsabilidade.
14. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
14.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da
unidade gestora da despesa ou outro documento equivalente.
14.2 A entrega do produto deverá ser efetuada em 10 (dez) dias úteis na Rua da Liberdade, s/nº - Jd. Rosa
Helena, Igaratá, mediante conferência obrigatória pelo Responsável pelo Recebimento da CONTRATANTE.
14.3 Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações definidas ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada.
14.4 Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais
provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento.
14.5 A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os produtos
em que se verificarem em desconformidade no total ou em parte com o objeto desta licitação.
15. PAGAMENTO
15.1 O pagamento será realizado pela Administração Municipal no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento definitivo do objeto ora licitado e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente
exigíveis em plena vigência e devidamente atestados pelo Servidor que recebeu o objeto desta licitação.
15.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso
do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
15.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito
a reajustamento de preço.
16. IMPUGNAÇÃO
16.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade, devendo
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de propostas de
preços.
16.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas de preços.
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16.3 Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados no Setor de Licitações da Prefeitura de Igaratá,
situada na Av. Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, Centro – CEP 12.350-000 – Igaratá/SP, de segunda a
Sexta-feira das 12 às 16h00min e não serão acatadas as impugnações enviadas por fax ou e-mail.
17. REVOGAÇÃO E CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO
17.1 A Contratação poderá ser cancelada sem prejuízo da apreciação das penalidades previstas na Lei
8.666/93, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional, nos
casos de:
17.1.1 Inadimplemento, irregularidade ou lentidão no cumprimento das obrigações assumidas;
17.1.2 Ocorrência de declaração de falência ou instauração de insolvência civil da promitente;
17.1.3 Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada.
18. SANÇÕES
18.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio
processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório:
18.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos quando:
a) Não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
18.2 Ao PROMITENTE FORNECEDOR, que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais,
após o prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório:
18.2.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
18.2.2 Multa por atraso injustificado no fornecimento ou serviço, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação;
b 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou serviço não realizado;
c 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
18.2.2.1 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da aquisição, após prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de
Administração 18.2.3 Suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar no prazo máximo de 02 (dois) anos nos que
incorrerem nos ilícitos previstos abaixo:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual,
durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório
da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) incorrer em inexecução do contrato;
c) Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela Administração;
d) cometer fraude fiscal;
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18.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente
para aplicar a punição, aos que incorrerem nos ilícitos previstos abaixo:
a) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem indevida ou se
beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;
b) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito de licitar ou
contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;
c) fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados;
c.1) elevando arbitrariamente os preços;
c.2) vendendo, como verdadeiro e perfeito, bem falsificado ou deteriorado;
c.3) entregando bem diverso do contratado;
c.4) alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
c.5) tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato;
18.3 A declaração de inidoneidade será aplicada, após processo administrativo regular, às empresas e aos
profissionais que:
18.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude no recolhimento de
quaisquer tributos;
18.3.2 tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os princípios e objetivos da licitação;
18.3.3 demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos ilícitos
praticados;
18.3.4 tenham sofrido condenação definitiva por atos de improbidade administrativa, na forma da lei.
18.4 As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometido pelo licitante ou contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
18.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou prestação do serviço, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Secretaria municipal da Administração.
18.6 A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito, ou de quem dele receber
delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1 As despesas tarifárias correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) do
exercício de 2017: 02.05.01.12.365.0501.2008 - 4.4.90.52.
20. RECURSO
20.1 Ao final da sessão, o licitante que se julgar prejudicado poderá manifestar motivadamente a intenção de
recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente.
20.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante, no momento da sessão deste Pregão,
implicará na decadência do direito de recurso.
20.3 Manifestações posteriores não serão acatadas pela Pregoeira, bem como os recursos que forem enviados
por fax ou e-mail.
20.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
20.5 Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolados no setor de licitações sita a Av. Benedito
Rodrigues de Freitas, nº 330, Centro, Igarata/SP e dirigidos a Pregoeira que deverá receber e submeter à
autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência.
20.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Licitações.
20.7. Os atos inerentes a este Pregão serão divulgados no site www.igarata.sp.gov.br
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21. DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06)
21.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente
identificadas nos termos do art. 42 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
21.1.1 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 Comissão de Licitação, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
21.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 22.1.1, implicará na inabilitação do
licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no
8.666/93.
21.1.2.1 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado a pregoeira declarar
vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado a melhor proposta, ou revogar
a licitação.
21.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
21.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
21.3 Para efeito do disposto no item 22.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, serão
convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do item 22.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que
se encontrem no intervalo estabelecido no item 22.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
21.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 22.3, o objeto licitado será homologado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
21.5. O disposto nos itens 22.2 e 22.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
21.6 Independente do disposto nos itens 22.2 e 22.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
22 DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e o responsável pela
licitação quer, direta ou indiretamente.
22.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste
edital e seus anexos.
22.3 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no seu todo ou em
parte.
22.4 É facultado a Pregoeira ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo e ainda suspender a sessão
sempre que julgar necessário.
22.5 Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado da Pregoeira.
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22.6 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do
documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta.
22.7 É facultado à Comissão, adiar a data de recebimento das Propostas de Preços desta licitação, dando
conhecimento aos licitantes, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente
marcada.
22.8 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
22.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado
de São Paulo ou na Imprensa Oficial.
22.10 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital poderão ser feitos à Comissão de Licitação,
protocolando o pedido diretamente à Comissão, até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para sessão
de abertura.
22.11 As impugnações, razões dos recursos, propostas de preço deverão ser encaminhado à Pregoeira e
Equipe de Apoio, Av. Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330 – Centro, Igaratá/SP.
22.12 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das
disposições legais pertinentes.
22.13. Erros de natureza formal ou material poderão ser sanados na sessão pública;
22.14. Todos os atos inerentes a este certame serão divulgados no site www.igarata.sp.gov.br
22.15 Fica designado o foro da Cidade de Santa Isabel/SP, para julgamento de quaisquer questões judiciais
resultantes deste edital.
Igaratá, 28 de novembro de 2017.

CELSO FORTES PALAU
PREFEITO MUNICIPAL
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 53/2017
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICAÇÃO
1. OBJETO: Aquisição de mobiliários, padrão FDE, para creche escola, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação de Igaratá, conforme descrição no Anexo I - COTA PRINCIPAL E COTA
RESERVADA
1.2 - Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos da seguinte forma:
1.2.1 - ITENS (A) (Cota Principal) – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades
estimadas dos itens do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste
edital;
1.2.2 ITENS (B) (Cota Reservada) – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades
estimadas dos itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME, Empresas de
Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua participação na cota
principal, conforme abaixo discriminado:
item
01

02

03

04

Cod.
FDE

DESCRIÇÃO

QUANT.
COTA
PRINCIPAL
BREF/8 BANCO COM TAMPO EM BP NA COR BEGE OU CINZA 09
MEDINDO 1900 X 300 X 420 MM, FILETE DE ACABAMENTO
NA COR DO REVESTIMENTO ESTRUTURA 20 X 40 MM,
PINTURA EPÓXI. MODELO: BREF/8 TAMANHO 3 PARA 08
LUGARES.
MA 02 CARTEIRA COM TAMPO EM MDP REVESTIDO NA FACE 08
SUPERIOR EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO E FACE
INFERIOR COM CONTRA CAPA, BORDAS COM FITA DE PVC
3MM AZUL; ESTRUTURA COMPOSTA POR TRAVASSAS
INFERIORES EM TUBO DE AÇO Ø1.1/4 E COLUNAS 29 X 58,
PINTURA EPÓXI PÓ LISO BRILHANTE ; ACABAMENTO COM
SAPATAS E PONTEIRAS AZUIS LAMINADO CINZA E
MEDIDAS 900 X 600 X 820 MM.
CJA 06 CARTEIRA E CADEIRA - TAMPO EM MDP REVESTIDO NA 210
FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO A FACE
INTERIOR COM CONTRA CAPA, BORDOS COM FITA DE PVC
3MM AZUL; ESTRUTURAS COMPOSTAS POR TRAVASSAS
INFERIORES EM TUBO DE AÇO Ø1.1/2 E COLUNAS 29 X 58,
PINTURA EPÓXI PÓ LISO BRILHANTE; BANDEJA PORTA
LIVROS EM POLIPROPILENO CINZA; ACABAMENTOS COM
SAPATAS E PONTEIRAS AZUL. LAMINADO CINZA MEDIDAS:
600 X 450 X 760 MM. ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROILENO; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO Ø20 X 70,
PINTURA APÓXI PÓ LISO BRILHANTE, ACABAMENTO EM
PONTEIRAS AZUL. ENCOSTO 396 X 198 MM; ASSENTO 400 X
430 MM; ALTURA ATÉ O ASSENTO 460 MM. ALTURA DO
ALUNO: DE 1,59M A 1,88M.
CJA 04 CARTEIRA E CADEIRA - TAMPO EM MDP REVESTIDO NA 53
FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO E FACE
INFERIOR COM CONTRA CAPA, BORDOS COM FITA DE PVC
3 MM VERMELHO: ESTRUTURA COMPOSTA POR
TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE AÇO Ø1.1/2 E
COLUNAS 29 X 58, PINTURA EPÓXI PÓ LISO BRILHANTE,
BANDEJA PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO CINZA;
ACABAMENTO COM SAPATAS E PONTEIRAS VERMELHAS ,
LAMINADO CINZA MEDIDAS DO TAMPO: 600 MM X 450 MM X
644 MM. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO;
ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO Ø20,70, PINTURA EPÓXI PÓ
LISO BRILHANTE: ACABAMENTO COM PONTEIRAS
VERMELHAS. MEDIDAS DE ENCOSTO 396 MM X 198 MM X

QUANT.
COTA
RESERVADA
03

02

70

17
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MEDIDAS ASSENTO 400 MM X 350 MM. MODELO CJA - 04.
ALTURA DO ALUNO: 1,33M A 1,59M.
05

LG 07

LOUSA VERDE 5 X 1,20 EM MDF, QUADRICULADOS DE 5,00 06
X 5,00CM , 2 PAINÉIS EM MDF DE 20 MM (VER
REFERÊNCIAS), DIMENSÕES 1200MM (ALTURA) X 2500MM
(LARGURA) – CADA.

02

06

CJP 01 MESA DE PROFESSOR - TAMPO EM MDP NA COR CINZA 19
FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO E
INFERIOR EM CONTRA CAPA, BORDAS COM FITA EM PVC
CINZA ; ESTRUTURA COMPOSTA POR TRAVASSAS
INFERIORES EM Ø1.1/2 E COLUNA 29 X 58, PINTURA EPÓXI
PÓ LISO BRILHANTE, ACABAMENTO COM PONTEIRAS
CINZAS. DIMENSÕES 1200 X 650 X 760 MM.
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RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
OS PRODUTOS DEVERÃO CONTER SELO DO FDE E DEVERÃO OBEDECER AOS CRITÉRIOS DE
FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VIGENTES, BEM COMO ATENDER A TODAS A EXIGENCIAS DO
PROJETO DO FDE PARA A CRECHE ESCOLA E AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR FICHA
TÉCNICA DOS PRODUTOS OFERTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.
Os itens objeto desta licitação deverão se enquadrar nas normas oficiais relativas à comercialização,
fabricação, distribuição ou fornecimento dos materiais, inclusive aquelas pertinentes às características
técnicas do produto, visando assegurar a qualidade dos mesmos.
Os produtos deverão ser de primeira linha, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e
estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes e seguir rigorosamente à proposta
apresentada pela empresa adjudicatária durante toda vigência contratual e ainda as normas e padrões
estabelecidos pelo FDE.
As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro custo relacionado à entrega do produto é de tital
responsabilidade da contratada.
Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e
quaisquer outras despesas, impostos, taxas ou tarifas para a entrega do material.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
O produto deverá ser entregue em 10 (dez) dias úteis, na Creche Escola sita a Rua da Liberdade, s/nº, Jardim
Rosa Helena, Igarata/SP.
Após a entrega, constatadas inconformidades no objeto, o mesmo será substituído sem direito a ressarcimento
à Vencedora/Contratada e sem ônus ao Município de Igaratá, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado.
PEDIDOS
Os pedidos deverão ser efetuados através de Autorização de fornecimento, Nota de Empenho ou outro
documento equivalente enviado através de “fac-símile” ou correspondência eletrônica “e-mail” constando: data,
valor unitário, valor total quantidade, local e horário a ser entregue. Os objetos licitados deverão ser entregues
em 10 (dez) dias uteis, junto com a nota fiscal para conferencia dos dados mencionados acima, incluindo data,
assinatura e carimbo do responsável pelo recebimento, que deverá ser servidor designado para tal.
VALIDADE DA PROPOSTA
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.
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O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias contados à partir da data de entrega do produto.
O produto a ser entregue estará sujeito à aceitação plena pelo Contratante, mediante prévia análise da
Comissão de Recebimento da Secretaria Municipal de Educação, e, para tanto, o mesmo será submetido ao
recebimento provisório, nos termos do art 73, inciso II da Lei nº 8.666/93;
Caso os produtos a serem entregues estejam em desacordo com as especificações contidas na proposta de
preços, serão rejeitados; a Contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para o Contratante, o
produto que vier a ser recusado, observadas as penalidades cabíveis.
Igaratá, 27 de novembro de 2017.

MAURO SIQUEIRA TEIXEIRA
SECRETÁRIO M. EDUCAÇÃO
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OBSERVAÇÃO:
Proposta de Preços em papel timbrado da licitante.
ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2017 - PROC N.º 2414/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de mobiliários – Padrão FDE, para a Creche escola do Município de Igaratá, nos
termos do edital, conforme abaixo discriminado:
A Empresa .................................................................................................................
estabelecida à ...........................................................................................................,
nº ......., CNPJ nº ...................................... pelo presente propõe fornecer o material abaixo discriminados nas
seguintes condições:

ITEM
01

QUANT.
COTA
PRINCIPAL
75%

QUANT.
COTA
DESCRIÇÃO DO OBJETO
RESERVADA
25%
*-*

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

*-*

Validade da Proposta : ....................Entrega do Produto: Conforme Edital
DADOS BANCARIOS
Banco/ Agência e Conta Corrente:
Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições do Edital
relativas a licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
complementares.
Igaratá, .......... de .................................... de 2017
Dados do representante para a assinatura do contrato:
NOME:
CARGO:
RG:
CPF/MF:
ENDEREÇO:
(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)
Nome: R.G : Cargo:
Obs.: AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR FICHA TÉCNICA DOS PRODUTOS OFERTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.
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ANEXO III
EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO: Aquisição de mobiliários – Padrão FDE, para a Creche escola do
Município de Igaratá.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1 As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s) do exercício de 2017: 02.05.01.12.365.0501.2008 - 4.4.90.52.
RESERVA DE 27/11/2017 – NOTA Nº 319.
PROCESSO Nº 2414/2017
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2017
ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ASSUNTO: Designação de Representante
Objeto: Aquisição de mobiliários – Padrão FDE, para a Creche escola do Município de Igaratá.
Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a)............................, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.o .............................., a participar da
Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Igaratá, na modalidade de Pregão Presencial n.º 53/2017, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
........................................., bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame.

____________________, ______de ______________de 2017.
Local e data

________________________________
Carimbo e assinatura

OBSERVAÇÃO: CARTA DE CREDENCIAMENTO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE.
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2017
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
Objeto: Aquisição de mobiliários – Padrão FDE, para a Creche escola do Município de Igaratá.
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16
(dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

________________, ______ de _________________________ de _____.
Local e data

Licitante interessado
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 53/2017
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Objeto: Aquisição de mobiliários – Padrão FDE, para a Creche escola do Município de Igaratá
........................................................................................., ,inscrita no CNPJ n° ................................, DECLARA,
para fins de participação no Pregão Presencial nº 053/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei Complementar n/ 123, de
14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constante do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006

..........................................................................
(data)

...........................................................................
(representante legal)

OBS.:
1- assinalar com um ”X” a condição da empresa.
2- Esta declaração ou outro documento que comprove a situação atual da empresa, deverá ser entregue junto
com o documento de credenciamento, a não apresentação, acarretará na inaplicabilidade do tratamento
diferenciado, previsto na Lei Complementar 123/2006, para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse
tratamento diferenciado no decorrer da licitação.
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2017
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Objeto: Aquisição de mobiliários – Padrão FDE, para a Creche escola do Município de Igaratá.
(MODELO)
A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada na
................................ DECLARA, para fins de participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL n.º 053/2017,
promovida pela Prefeitura Municipal de Igaratá, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

_____________, ____de____________de ___________
Local de data

_____________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)

Esta declaração ou outro documento que comprove a situação atual da empresa, deverá ser entregue junto
com o documento de credenciamento.
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2017
ANEXO VIII
(modelo)
Objeto: Aquisição de mobiliários – Padrão FDE, para a Creche escola do Município de Igaratá.
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa,
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com quaisquer vínculos com o
Município de Igaratá, em atendimento à vedação disposta nos termos do Art. 18, XII, Lei 12.919/2013.

Local, XX de XXXXX de 2017.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX
DADOS DE QUEM ASSINARÁ O CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2017

Razão Social: ___________________________________________________
CNPJ nº _______________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________
Nome do representante legal ______________________________________
RG __________________________________ CPF/MF _____________________
Endereço: ________________________________________________
E-mail institucional: _____________________________________________________
E-mail pessoal: ____________________________________________________
Cidade: _______________ Estado: __________
Telefone: ______________ Fax: ____________
Local: __________________, ___ de _____________ de 2017.

OBS: ESTE ANEXO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER INSERIDO NO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO.
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