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PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 022/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 042/2021  

 

PREÂMBULO 

 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, Estado de Pernambuco, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, por intermédio 

do Pregoeiro Paulo Afonso de Lima Gomes, nomeado pela Portaria Nº 018/2021 de 

4 de janeiro de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados que 

realizará, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, TIPO MENOR 

PREÇO POR ITEM, autorizada no Processo Licitatório Nº 042/2021, e de acordo 

com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1.0 – DA REGÊNCIA LEGAL  

 

1.1 Este Pregão reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo 

Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal Nº 

048/2020, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela 

Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando subsidiariamente, 

no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho 

de 1993, pela legislação pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus 

Anexos. 

 

2.0 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA 

DO TEMPO  

 

2.1 Recebimento das Propostas a partir do dia 15 de dezembro de 2021 às 

14h00min até o dia 28 de dezembro de 2021 às 14h00min. 

 

2.2 Abertura das Propostas: 28 de dezembro de 2021 às 14h00min. 

 

2.3 Início da sessão de disputa de preços: 28 de dezembro de 2021 às 

15h00min. 

 

2.4 O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites 

para o recebimento e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da 

disputa. 

 

2.5 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 

Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF, e, dessa forma, 

serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao Certame. 

 

2.6 Formalização de consultas: observado o prazo legal, o fornecedor poderá 

formular consulta através do próprio sistema no campo “mensagens”, ou por e-

mail licitacaosantafilomena@hotmail.com. As consultas serão respondidas 

diretamente no sítio www.bnc.org.br, no campo “mensagens”, no link 

correspondente a este Edital. 

 

3.0 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

3.1 O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da 

tecnologia da informação – INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de 
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autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas 

as fases do Certame. 

 

3.2 Os trabalhos serão conduzidos por Servidor Público designado através de 

ato interno, denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BNC”, constante da página 

eletrônica da Bolsa Nacional de Compras, coordenadora do sistema. 

 

4.0 – DO OBJETO  

 

4.1 O objeto da presente licitação é a escolha da (s) proposta (s) mais vantajosa 

para o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, para eventuais e futuras, aquisição de material lúdico Multidisciplinar para 

as escolas da Rede de Ensino Público do Município de Santa Filomena (PE), 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as 

características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

4.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando- se ao licitante a participação em quantos itens forem de 

seu interesse. 

 

4.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas 

as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 

objeto. 

 

5.0 – DO CREDENCIAMENTO  

 

5.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou 

sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e 

credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, 

especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 

 

5.1.1 Os itens 01, 03, 05 e 07 são destinados a todas as empresas interessadas 

(ampla participação). 

 

5.1.2 Os itens 02, 04, 06 e 08 são destinados a todas as Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI (cota 

reservada). 

 

5.1.3 Não havendo vencedor em relação aos itens decorrente de cota reservada 

as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos termos do art. 43, III, da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, aquela poderá ser adjudicada ao vencedor da 

cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 

pratiquem o preço do primeiro colocado. 

 

5.1.4 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. 

 

5.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem 

toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa 

Nacional de Compras. 
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5.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

empresas. A vedação à participação de interessados que se apresentam 

constituídos sob a forma de consórcio não terá prejuízos à competitividade do 

certame, visto que, em regra, a formação de consorcio 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 do edital, o 

que não se aplica no presente certame.  

 

5.3.1 - Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de 

contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a 

forma de consórcio, conforme se depreende do texto da lei 8.666/93, que em seu 

artigo 33 que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em 

licitações por ela promovidas, conclui-se que a vedação de constituição de 

empresas em consórcios, para o caso concreto, é o que melhor atende ao interesse 

público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e 

moralidade.  

 

5.3.2 - Essa decisão com relação a vedação à participação de consórcios visa 

exatamente afastar a restrição à competição, na medida em que a reunião de 

empresas que, individualmente, poderiam realizar o fornecimento do objeto, 

reduziria o número de licitantes. 

 

5.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, 

concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido 

declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo 

período de suspensão no âmbito da administração municipal. Só será permitida a 

participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, 

respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo 

juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que 

ateste a aptidão econômica e financeira para o certame; 

 

5.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de 

empresas associadas à Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes 

do horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 

 

5.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos 

seguintes documentos: 

 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente 

credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 

conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras. 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa 

Nacional de Compras. 

 

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, 

constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante 

solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. Quando 

da “alimentação” da proposta no Sistema, será vedada a identificação da empresa 

licitante, por qualquer meio ou forma. 

  

5.7 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante 

vencedor do certame, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do 
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sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o 

valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia 

da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa Nacional 

de Compras. 

 

5.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 

declaração constante no Anexo VII para fins de habilitação, deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos 

dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime 

de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 

da LC 123/2006. 

 

5.9 Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os 

licitantes deverão entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – 

BNC, fone: 41 3557-2301 e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-

mail: contato@bnc.org.br. 

 

6.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

 

6.1 O certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, 

conforme as atribuições dispostas no artigo 17, do Decreto Federal 10.024 de 20 

de setembro de 2019. 

 

* CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE 

COMPRAS: 

 

6.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear 

através do instrumento de mandato previsto no item 6.6, com firma reconhecida, 

operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa 

Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar 

todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br 

 

6.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de 

participação direta ou através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de 

Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em 

campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. 

 

6.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de 

proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente 

se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

 

6.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas 

em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa da BNC – Bolsa Nacional de Compras. 

 

6.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo a BNC – Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

  

6.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 



 

 PREFEITURA DE SANTA FILOMENA  

Rua Genesio Marinho Falcao, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 

 

 
www.santafilomena.pe.gov.br 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico. 

 

* PARTICIPAÇÃO: 

 

6.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação 

da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da 

corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 

estabelecido. 

 

6.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante. 

 

6.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

 

6.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 

 

6.12 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

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

forma da legislação vigente; 

6.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

6.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

de dissolução ou liquidação; Só será permitida a participação de empresas em 

recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação 

ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada 

certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e 

financeira para o certame; 

6.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

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

 

6.13 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 

esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR 

(41) 3557 2301, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail 

contato@bnc.org.br. 

 

7.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

7.1 A presente licitação destina-se as empresas que devidamente atendam às 

exigências do edital e seus anexos, que tenham ramo de atividade compatível com 

o objeto da licitação, procedendo-se na forma do item 5 deste Edital. 
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7.2 Não será admitida a participação de empresas em consórcio. A vedação à 

participação de interessados que se apresentam constituídos sob a forma de 

consórcio não terá prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a 

formação de consorcio 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 do edital, o que não se aplica no presente 

certame.  

 

7.2.1 - Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de 

contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a 

forma de consórcio, conforme se depreende do texto da lei 8.666/93, que em seu 

artigo 33 que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em 

licitações por ela promovidas, conclui-se que a vedação de constituição de 

empresas em consórcios, para o caso concreto, é o que melhor atende ao interesse 

público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e 

moralidade.  

 

7.2.2 - Essa decisão com relação a vedação à participação de consórcios visa 

exatamente afastar a restrição à competição, na medida em que a reunião de 

empresas que, individualmente, poderiam realizar o fornecimento do objeto, 

reduziria o número de licitantes. 

 

7.3 Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a 

Administração Pública a pessoa jurídica que haja sofrido penalidade de suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada 

inidônea. 

 

7.4 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, 

natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, 

por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as 

exceções legais. 

 

8.0 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

8.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

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

para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

 

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

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

 

8.3 Os Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 

restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 

123, de 2006. 

 

8.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  
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8.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

8.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

8.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

8.9 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

 

8.9.1 Valor unitário; e 

8.9.2 Marca e/ou fabricante. 

 

8.10 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

 

8.11 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

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

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

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

pretexto. 

 

8.13 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

 

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

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

critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

 

8.15 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas; 

 

8.15.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:  

 

a) Assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobre preço na execução do contrato. 

 

9.0 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

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

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

 

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

9.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

  

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

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

 

9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

 

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

Pregoeiro e as licitantes. 

 

9.5 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

 

9.6 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

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

 

9.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

 

9.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir 

a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo); 

 

9.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 

três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema 

os respectivos lances. 

 

9.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

"aberto", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

 

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

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

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

 

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

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
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9.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar- se-á automaticamente. 

 

9.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o Pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

9.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem 

anterior deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Bolsa Nacional de Compras. 

 

9.16.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

  

9.18 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

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

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível das licitantes para a 

recepção dos lances. 

 

9.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por 

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

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

9.21 O Critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos. 

 

9.22 Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

9.23 Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 

à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015.  

 

9.24 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

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

proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada.  

 

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

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

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

contados após a comunicação automática para tanto.  

 

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

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
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licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

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

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

 

9.27 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

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

que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

9.28 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 

relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado 

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

conforme regulamento.  

 

9.29 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais 

(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado.  

 

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

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

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

 

9.30.1 no país;  

9.30.2 por empresas brasileiras;  

9.30.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País;  

9.30.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

 

9.31 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

 

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

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

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

 

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

acompanhada pelos demais licitantes.  

 

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

02:00h (duas horas], envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 

e já apresentados.  

 

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

julgamento da proposta.  

 

9.34  Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada para o objeto, 

caso tenham a intenção de participar do Cadastro de Reserva. 
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9.35 As licitantes que assim quiserem deverão manifestar sua intenção 

imediatamente, logo após encerrada a etapa competitiva através do chat no 

sistema. 

 

9.36 As licitantes que se manifestarem terão o prazo de até 02 (duas) horas 

para envio do Cadastro de Reserva formalizado no sistema eletrônico.  

 

9.37 O cadastro de reserva deverá ser formalizado observando-se o disposto no 

modelo constante do Anexo X deste Edital, sendo este apensado à ARP ou se 

fazendo constar na mesma, com as informações das licitantes que farão parte do 

Cadastro de Reserva, visto aceitarem fornecer o(s) item(ns) com preço igual ao da 

licitante vencedora do certame quanto ao(s) respectivo(s) item(ns). 

 

9.38 A existência de cadastro de reserva não prejudica o resultado do certame 

em relação à licitante mais bem classificada, observando-se o disposto no art. 10 

e 11 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

9.39 O Cadastro de Reserva será utilizado na hipótese do primeiro colocado quando 

convocado, não assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 do Decreto 

nº 7.892/2013), bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo 

primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 

e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

9.40 A habilitação da(s) fornecedora(s) que comporão o Cadastro de Reserva será 

efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 

7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de fornecedora 

remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto. 

 

9.40.1 Caso a fornecedora do Cadastro de Reserva já tenha sido habilitada no 

certame, se convocada para fornecer o objeto em virtude de Cadastro de Reserva, 

deverá atualizar sua habilitação quanto aos documentos que estiverem com 

vigência expirada quando convocada. 

 

9.41 Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas neste 

Edital, bem como nos seus Anexos deverão ser observados pelas fornecedoras 

registradas no Cadastro Reserva. 

 

10.0 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

 

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

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

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação de cada item neste 

Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no 

§ 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

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

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

ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

10.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preço total ou unitários 

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

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 



 

 PREFEITURA DE SANTA FILOMENA  

Rua Genesio Marinho Falcao, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 

 

 
www.santafilomena.pe.gov.br 

materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

10.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas 

ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 

10.5 O pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

10.5.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características dos produtos ofertados, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de catálogos, folhetos, folders ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 

da proposta. 

 

10.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

 

10.7 Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

10.8 O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta a licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 

das previstas neste Edital. 

 

10.8.1 Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar 

à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

 

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

habilitação da licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

11.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

11.1 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas avaliando os preços obtidos 

e analisando o parecer técnico do solicitante sobre o (s) material (is) oferecido 

(quando necessário). 

 

11.2. O julgamento será efetuado pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
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11.3. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 

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

 

11.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 

pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 

 

11.5. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos bem como o cumprimento das 

exigências constantes do Termo de Referência, o pregoeiro divulgará o resultado 

do julgamento das propostas. 

 

12.0 – DA HABILITAÇÃO  

 

12.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará 

o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

 

12.1.1 Certidão Administração Pública Federal - TCU – Tribunal de Contas da União, 

ou documento equivalente - https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 

 

12.1.1.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

12.1.1.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

 

12.1.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

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

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

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

subsequente. 

 

12.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

  

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

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

12.5 Ressalvado o disposto no item 8.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

 

12.5.1 A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação: 

 

a) Para Empresas Individuais: Declaração de constituição registrada na 

Junta Comercial acompanhada das respectivas alterações, quando houver; 

 

b) Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, ou contrato social em 

vigor, e deverá estar devidamente consolidado e acompanhado das posteriores 

alterações, se houver (Lei Federal nº 11.127, de 28 de junho de 2005). 

 

c) Cédula de identidade dos sócios, diretor e/ou empresário individual; 

 

12.5.2 A Regularidade Fiscal e trabalhista será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Prova e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

b) Prova de inscrição no Município ou Estado, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Edital; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através 

de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do 

domicílio ou sede da licitante; 

 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada por meio 

da Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive as Contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 

único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida nos termos da 

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.; 

 

e) Certidão de Regularidade Fiscal com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF-FGTS); 

 

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 

nos termos do título VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

12.5.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

12.5.2.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
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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. 

 

12.5.2.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 

12.5.2.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 7 da Lei Nº 10.520/02 sendo facultado ao Município de Santa 

Filomena convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

12.5.3 A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, INCLUSIVE, processos eletrônicos (PJ-e) de 1º grau; com data 

de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da 

realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade. 

 

a.1) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e 

extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do 

plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo 

juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame; 

 

b) Comprovação de possuir Capital Social, igual ou superior a 5% (cinco por cento) 

do valor global da proposta, relativamente à data da apresentação da proposta, 

sob pena de inabilitação, devendo a comprovação ser feita mediante a 

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis, na forma da lei, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta 

e/ou apresentação de Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

 

c) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(2020), exigíveis e apresentados na forma da lei (cópias extraídas do Livro Diário, 

com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente chancelados pela Junta 

Comercial competente) que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 

data da apresentação da proposta. As Sociedades criadas no exercício em curso 

deverão apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

 

d)  Demonstração da Capacidade Financeira, o Licitante deverá atender aos 

seguintes índices: 

 

d.1) Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,0 (um), calculados a partir 

dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível pela seguinte fórmula: 

 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

 PASIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

d.2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,0 (um), calculados a partir 

dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível pela seguinte fórmula: 
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ILC=  ATIVO CIRCULANTE    

        PASIVO CIRCULANTE  

 

d.3) Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1,0 (um), calculados a partir 

dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível pela seguinte fórmula:  

 

ISG= _______________ATIVO TOTAL_________________ 

 PASIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

e)  Os Índices Contábeis acima deverão ser demonstrados em memorial de 

cálculos e assinado por contador (constando o seu número de Registro no Conselho 

Regional de Contabilidade - CRC), juntando-o ao Balanço Patrimonial. 

 

f)  A licitante que apresentar resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer 

um dos índices acima referidos deverá comprovar o Patrimônio Líquido 

correspondente à pelo menos 10% (dez por cento) do valor do total do serviço.  

 

g)  As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último 

balanço patrimonial levantado, conforme o caso. 

 

h)  Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - 

Sped Fiscal, só será aceito mediante recibo de entrega emitido pelo Sistema, de 

acordo com o Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016. 

 

12.5.4 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação 

dos seguintes documentos:  

 

a) Apresentação de 01 (um) ou mais ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, 

fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove que a 

licitante forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, 

produtos da natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação.  

 

12.5.5 Apresentação de Outras Comprovações: 

a) Declaração de que não utiliza, direta ou indiretamente, mão de obra de 

menores conforme as disposições contidas no art. 7, XXXIII da Constituição Federal 

de 1988, de acordo com o modelo do ANEXO III deste edital, assinada por sócio, 

dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do 

declarante. 

 

b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo nos termos do modelo 

constante do ANEXO V, deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou 

procurador da licitante, com o número da identidade do declarante. 

 

c) Declaração expressa, conforme modelo constante no ANEXO IV de pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. 

 

d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o 

modelo do ANEXO VI deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou 

procurador da licitante, com o número da identidade do declarante. 

 

e) Declaração de Opção para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de 

acordo com o modelo do ANEXO VII deste edital, assinada por sócio, dirigente, 
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proprietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do declarante; 

(SE FOR OCASO). 

 

12.6 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, exceto 

aqueles previstos em legislação específica. 

 

12.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar: 

 

12.7.1 Em nome da licitante, preferencialmente, com número do CNPJ e com 

endereço receptivo: 

 

a) Se a licitante for a matriz todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz ou; 

  

 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

12.8 Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação 

do proponente. 

 

12.8.1 Todas as certidões exigidas deverão estar dentro de seus prazos de 

validade, sob pena de inabilitação do licitante. As certidões que não mencionarem 

o prazo de validade serão consideradas válidas por 30 (trinta) dias da data da 

emissão, salvo disposição contrária em lei ou em regulamento a respeito. No que 

se refere à comprovação de inscrição no CNPJ, a sua atualização compreenderá o 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data da emissão, salvo disposição 

contrária em lei ou em regulamento a respeito. 

 

12.9 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 

apresentar também, o decreto ou ato de registro de autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade exigir. 

 

12.10 Como condição para retirada da nota de empenho, o licitante vencedor 

deverá manter as mesmas condições de habilitação. 

 

13.0 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

 

13.1 A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada 

no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, a proposta final deverá ser formulada observando o modelo constante 

do ANEXO II de proposta de preço e deverá: 

 

13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 

as demais rubricadas pela licitante ou seu representante legal. 

 

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência da licitante 

vencedora, para fins de pagamento. 
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13.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

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

à Contratada, se for o caso. 

 

13.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

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

 

13.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

 

13.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

13.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza 

o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

13.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

13.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

  

14.0 – DOS RECURSOS  

 

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

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

 

14.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 

 

14.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

14.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

 

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

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

14.2.3.1 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 

legais, bem como, os que não forem registrados no Sistema. 
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14.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

 

14.5 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

14.5.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam. 

 

14.5.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o Contrato ou não comprovar a 

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

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

 

14.6 Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para 

acompanhar a sessão reaberta. 

 

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

ou, ainda de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

14.7 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

Sistema da BNC, sendo responsabilidade da licitante manter seus dados cadastrais 

devidamente atualizados. 

 

15.0 – DA ADJUDIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

15.1 A Licitante vencedora deverá no prazo máximo de 02 (dois) dias 

corridos após a declaração de vencedora, encaminhar 01 amostra 

completa do produto ora licitado. No caso de não haver entrega da 

amostra, sem justificativa aceita pela Administração, ou havendo entrega 

de amostra fora das especificações previstas neste TR, a empresa será 

inabilitada. 

 

15.2 O objeto deste certame será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando 

houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente 

para homologação. 

 

15.3 O objeto deste pregão será adjudicado à licitante vencedora. 

 

15.4 A homologação deste pregão compete à autoridade superior. 

  

16.0 - DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 

16.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

16.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 

licitacaosantafilomena@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no 
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seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Santa Filomena, Rua Genésio Marinho 

Falcão, S/N, Centro, Santa Filomena/PE, CEP: 56.210-000 – Pregão Eletrônico n°. 

022/2021. 

 

16.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

 

16.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

 

16.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço indicado no Edital. 

 

16.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 

(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

 

17.0 - DO PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E DA AUTORIDADE SUPERIOR

  

 

17.1 Caberá ao pregoeiro as atribuições dispostas no artigo 17, do Decreto 

Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019. 

 

17.2 Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo 

licitatório, conforme artigo 18 do Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 

2019. 

 

17.3 A Autoridade Superior caberá as atribuições previstas no artigo 13 do 

Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019. 

 

17.4 O pregoeiro ou autoridade superior buscarão subsídios em pareceres 

emitidos por técnicos ou especialistas no assunto do objeto desta licitação. 

 

18.0 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

18.1 DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 

18.1.1 O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual 

redução daqueles praticados, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 

18.1.2 Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo 

superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado, o Município de 

Santa Filomena convocará o licitante registrado visando à negociação para redução 

de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado. 

 

18.1.2.1 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido. 

 

18.1.2.2 Na hipótese do subitem anterior, o Município de Santa Filomena 

convocará os demais fornecedores, na ordem de classificação do Processo 

Licitatório para o item em questão, visando igual oportunidade de negociação. 
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18.1.3 Quando o preço de mercado para determinado item torna-se superior aos 

preços registrados e, o fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Município de Santa Filomena 

poderá: 

 

18.1.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, 

desde que o requerimento ocorra antes do pedido de prestação de fornecimento. 

 

18.1.3.2 Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando 

igual oportunidade de negociação. 

 

18.1.4 Não havendo êxito nas negociações, o Município de Santa Filomena 

procederá à revogação do Item em questão, da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

18.2 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

18.2.1 O licitante registrado terá seu registro cancelado quando: 

 

18.2.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 

18.2.1.2 Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável. 

18.2.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 

tornar superior àqueles praticados no mercado. 

18.2.1.4 Tiver presente razões de interesse público. 

  

18.2.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Autoridade 

Competente do o Município de Santa Filomena. 

 

18.2.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 

contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 

 

18.3 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

18.3.1 A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 

(doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 

18.4 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

18.4.1 Para o fornecimento será através de contrato, Nota de Empenho ou 

documento equivalente, pela secretaria solicitante, à licitante que tenha firmado e 

assinado a Ata. 

 

19.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência. 

 

20.0 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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20.1 Após a adjudicação e homologação do resultado da licitação do objeto pela 

autoridade competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores 

correspondentes mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser firmada 

entre as licitantes vencedoras e a Prefeitura Municipal de Santa Filomena, ficando 

vedada a transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros, sem 

prévia e expressa autorização do ente gerenciador. 

 

20.1.1 O adjudicatário será convocado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data de sua convocação oficial, assinar a Ata de Registro de Preços; 

 

20.1.2 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado 

uma única vez por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o 

seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura 

Municipal de Santa Filomena; 

 

20.2 É facultado à Administração, quando a adjudicatária não apresentar situação 

regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preço no 

prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem 

de classificação, para assiná-la, após comprovados os requisitos de habilitação, 

feita a negociação e aceita a proposta. 

 

21.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

21.1 A dotação das Secretaria Municipal de Educação e dos demais órgãos ou entes 

da administração direta ou indireta da Prefeitura Municipal de Santa Filomena que 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços correrão por conta dos 

orçamentos consignados para cada um deles.  

 

22.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

 

22.1  Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

23.0 - DO PAGAMENTO  

 

23.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

24.0 – DAS PENALIDADES  

 

24.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta 

Licitação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvado os casos 

devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda 

garantida à prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, 

cumulativamente ou não: 

 

a) Advertência: 

 

b) Multa, nos seguintes termos: 

 

b.1) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 5% (cinco por 

cento) do valor da quantidade requerida; 
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b.2) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, pela falta de 

entrega ou pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada no primeiro dia 

após o vencimento do prazo estipulado para a entrega: 10% (dez por cento) do 

valor da quantidade requerida;  

 

b.3) Pela demora em substituir o(s) produtos(s)/material(is) rejeitado(s), 

caracterizada pelo não cumprimento do prazo especificado no Termo de Referência: 

2% (dois por cento) do valor do(s) produto(s)/material(is) rejeitado(s); 

 

b.4) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, com 

alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 

1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento, até o limite de 10%. 

 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o 

Município de Santa Filomena, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovia a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a FORNECEDORA ressarcir o Contratante, pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

item anterior. 

 

24.2 Além das penalidades citadas, a Fornecedora ficará sujeita, ainda no que 

couber, às demais penalidades referidas nos Capítulos IV da Lei Federal n° 

8.666/93 e posteriores alterações. 

 

24.3 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

24.4 No caso de não recolhimento do valor da multa dentro do prazo máximo de 5 

(cinco) dias corridos, a contar da data da intimação para o pagamento, a 

importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o 

§ 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês. 

 

24.5 - A(s) multa(s) também poderá(ao) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) 

devidos pela PMSF-PE, da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da 

empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com 

as demais sanções já previstas. 

 

24.6 As sanções descritas no item 24.1 também se aplicam às integrantes do 

cadastro de reserva que convocadas não honrarem o compromisso assumido sem 

justificativa ou com justificativa recusada pela Administração Pública. 

 

25.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

25.1 É facultado ao pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar no ato da sessão pública. 
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25.2 Fica assegurado a PREFEITURA DE SANTA FILOMENA o direito de revogar esta 

licitação em face de razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

 

25.3 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a PREFEITURA DE SANTA FILOMENA não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do 

Processo Licitatório. 

 

25.4 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

25.5 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

  

25.6 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não assinar a ata/contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais cominações legais. 

 

25.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

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

 

26.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

 

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

 

26.11 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

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

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

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

 

26.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

 

26.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

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

prazos em dias de expediente na Administração. 
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26.14 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

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

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

 

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

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

 

26.16 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

WWW.BNC.ORG.BR e no site www.santafilomena.pe.gov.br, nos dias úteis, mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

 

26.17 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 

legislação vigente. 

 

26.18 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá 

o Foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

26.19 São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I - Termo de Referência;  

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO III - Modelo de Declaração do Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII 

do Art. 7º da CF;  

ANEXO IV - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às 

Exigências de Habilitação;  

ANEXO V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo 

à Habilitação;  

ANEXO VI - Modelo Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

ANEXO VII - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempreendedor 

Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO VIII - Modelo de Ata de registro de preços;  

ANEXO IX – Minuta de Contrato; e 

ANEXO X – Modelo Cadastro Reserva. 

 

Santa Filomena/PE, 14 de dezembro de 2021. 

 

 

 

_________________________________________ 

PAULO AFONSO DE LIMA GOMES 

Pregoeiro do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bnc.org.br/


 

 PREFEITURA DE SANTA FILOMENA  

Rua Genesio Marinho Falcao, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 

 

 
www.santafilomena.pe.gov.br 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. DO OBJETO  

 

1.1- O presente Termo de Referência tem por objetivo instruir o processo de 

licitação destinado a selecionar proposta (s) para obtenção de REGISTRO DE 

PREÇOS, para futuras e eventuais aquisição de material lúdico Multidisciplinares 

para as escolas da Rede de Ensino Público do Município de Santa Filomena (PE), de 

acordo com as especificações e condições relacionadas neste Termo de Referência. 

 

02. DA JUSTIFICATIVA  

 

2.1- A instauração do presente processo se faz necessário para atender a demanda 

da Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE, na aquisição do objeto 

especificado no presente Termo de Referência. 

 

A formulação e discussão da melhoria da qualidade da educação, bem como 

definição e a implementação de suas ações de curto, médio e longo prazo, deverá 

envolver professores, coordenadores pedagógicos, articuladores de área e 

diretores, bem como toda a estrutura didática pedagógica disponível, bem como 

adequada ao que pretende a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 

9394/96), além de, porventura, outros atores legislativos tais quais: a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Municipal de Educação de Santa 

Filomena/PE os quais sejam identificados como agentes de mobilização social por 

meio da educação.   

 

A segunda versão da base que propõe conteúdos mínimos para as escolas – que 

está sendo reformulada – é ainda mais específica. De acordo com o documento, os 

alunos do Ensino Fundamental, 7º ano, por exemplo, devem realizar “experimentos 

simples para determinar propriedades físicas, como densidade, temperatura de 

ebulição e temperatura de fusão.” Mais: as turmas 7º ano também devem 

“distinguir substâncias de suas misturas”. E os do 8º ano devem, diz o texto, 

“verificar experimentalmente evidências comuns de transformações químicas”. 

 

Diante da importância das referências acima mencionadas e com vistas ao 

cumprimento destas a oferta de práticas pedagógicas adequadas se faz necessária 

para consolidar a transformação social e cultural do cidadão, desde a Educação 

Fundamental, para que este adquira competências e habilidades necessárias na 

construção de sua trajetória de aprendizado e consequentemente da nação com 

uma organização social mais justa. Logo, com foco em ressignificar uma sociedade 

lhe oferecendo soluções baseadas nos nortes da BNCC. 

 

Os projetos juntos contemplam um espaço físico na vida escolar das crianças 

proporcionando a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento 

de habilidades de forma natural e agradável, é um espaço preparado para estimular 

a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma variedade de brinquedos, livros 

e dentro de um ambiente especialmente lúdico. É um lugar onde tudo leva a 

explorar, a sentir, a experimentar” para que se desenvolva de maneira saudável 

todas as habilidades necessárias para uma infância sadia 
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Em sua completude, o projeto apresenta níveis de excelência no que tange o 

caráter de adequação ao contexto legislativo nacional e as perspectivas de 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias de acordo com a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como, eixos norteadores do Plano 

Nacional do Livro e Leitura, ademais o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI). Apresenta-se como importante instrumento para a boa 

prática da docência, realização de atividades e introdução da leitura no cotidiano 

dos alunos com o propósito de inseri-los em suas próprias realidades estreitando 

seu contato com a história, autores e os textos por estes produzidos. 

 

As metodologias devem se basear na análise e tematização da prática com oficinas 

pedagógicas norteadas em três aspectos específicos: 

  

*Estudo do contexto histórico do período literário; 

 

*Análise dos autores e suas especificidades linguísticas de forma e conteúdo bem 

como temática e objetivos de produção; 

 

*Análise dos textos literários, tendo com material de avaliação, as produções 

construídas pelos alunos da rede do municipal de Santa Filomena/PE. 

 

Considerando a deficiência de recursos pedagógicos e uma boa estrutura para 

oferecer um tempo para o sono dos pequenos desta municipalidade, notadamente 

no que se refere a projetos pedagógicos como O Soninho da Criança, torna-se 

imprescindível contar com o apoio de serviços pedagógicos especializados deste 

Projeto Pedagógico que é composto por 220 livros entre eles livros travesseiros, 01 

lindo baú exclusivo para acondicionar os livros, 3 puff’s infláveis com pelúcia de 

bichinhos e tapete pedagógico ilustrado. Além disso o projeto é composto por 12 

caminhas empilháveis, laváveis, seguras, higiênicas, compactas e personalizáveis. 

 

03. DA QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR UNITÁRIO 

MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO. 

 

3.1- Os materiais deverão atender as especificações abaixo descritas, conforme as 

características e tipos apresentados a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNIT. MÁX. 
PERMITIDO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
PERMITIDO 

1 

PROJETO PEDAGÓGICO A 
BRINQUEDOTECA INFANTIL: 
Contém um Baú de Plástico com 160 
livros do tipo pop-ups, livros 
texturas. Acompanha 1 parque 
infantil. (COTA PRINCIPAL) 

3 Kit/Conjunto R$ 22.200,00 R$ 66.600,00 

2 

PROJETO PEDAGÓGICO A 
BRINQUEDOTECA INFANTIL: 
Contém um Baú de Plástico com 160 
livros do tipo pop-ups, livros 
texturas. Acompanha 1 parque 
infantil. (COTA RESERVADA) 

2 Kit/Conjunto R$ 22.200,00 R$ 44.400,00 

3 

PROGRAMA EDUCACIONAL OS 
QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO: 
Atende alunos do Ensino 
Fundamental I (alunos de 6 a 10 
anos), possuindo 280 livros de 

4 Kit/Conjunto R$ 19.700,00 R$ 78.800,00 
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diversos temas e assuntos e 15 
fantoches. (COTA PRINCIPAL) 

4 

PROGRAMA EDUCACIONAL OS 
QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO: 
Atende alunos do Ensino 
Fundamental I (alunos de 6 a 10 
anos), possuindo 280 livros de 
diversos temas e assuntos e 15 
fantoches. (COTA RESERVADA) 

2 Kit/Conjunto R$ 19.700,00 R$ 39.400,00 

5 

Projeto Pedagógico O Soninho do 
Bebê. 
O Projeto Pedagógico que é 
composto por 220 livros entre eles 
livros travesseiros, 01 lindo baú 
exclusivo para acondicionar os livros, 
3 puff’s infláveis com pelúcia de 
bichinhos e tapete pedagógico 
ilustrado. Além disso o projeto é 
composto por 12 caminhas 
empilháveis, laváveis, seguras, 
higiênicas, compactas e 
personalizáveis. (COTA 
PRINCIPAL) 

3 Kit/Conjunto R$ 22.000,00 R$ 66.000,00 

6 

Projeto Pedagógico O Soninho do 
Bebê. 
O Projeto Pedagógico que é 
composto por 220 livros entre eles 
livros travesseiros, 01 lindo baú 
exclusivo para acondicionar os livros, 
3 puff’s infláveis com pelúcia de 
bichinhos e tapete pedagógico 
ilustrado. Além disso o projeto é 
composto por 12 caminhas 
empilháveis, laváveis, seguras, 
higiênicas, compactas e 
personalizáveis. (COTA 
RESERVADA) 

2 Kit/Conjunto R$ 22.000,00 R$ 44.000,00 

7 

PROJETO PEDAGÓGICO INCLUSÃO 
SOCIAL – Todas as Idades:  
Composto de 01 armário em aço com 
portas e rodinhas, com 105 itens: 70 
livros + conteúdo digital em Libras e 
para deficientes auditivos + 25 
brinquedos pedagógicos. Livros 
técnicos para orientação dos 
professores. (COTA PRINCIPAL) 

4 Kit/Conjunto R$ 22.900,00 R$ 91.600,00 

8 

PROJETO PEDAGÓGICO INCLUSÃO 
SOCIAL – Todas as Idades:  
Composto de 01 armário em aço com 
portas e rodinhas, com 105 itens: 70 
livros + conteúdo digital em Libras e 
para deficientes auditivos + 25 
brinquedos pedagógicos. Livros 
técnicos para orientação dos 
professores. (COTA RESERVADA) 

2 Kit/Conjunto R$ 22.900,00 R$ 45.800,00 

 

3.2- O custo Global máximo estimado é de R$ 476.600,00 (quatrocentos e setenta 

e seis mil e seiscentos reais). 

 

Itens 01 e 02 

 
Item Descrição 

Kit/Conjunto 
01 e 02 

PROJETO PEDAGÓGICO A BRINQUEDOTECA INFANTIL: Contém um Baú de 
Plástico com 160 livros do tipo pop-ups, livros texturas. Acompanha 1 parque 
infantil. 
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Quantidade 05 Unidades  
 

 

 

COLEÇÃO TÍTULO 
QTD

E 

 365 HISTÓRIA PARA LER E SONHAR 1 

 ABC DOS SENTIMENTOS 1 

LIVRO TRAVESSEIRO PINTINHO AMARELINHO 1 

AVENTURAS POP-UPS: BOLA PERDIDA POP-UPS, A 1 

AVENTURAS POP-UPS: ESCONDE-ESCONDE POP-UPS 1 

CANCOES INFANTIS-UM LIVRO C/SOM: BRILHE, BRILHE ESTRELINHA 1 

CANCOES INFANTIS-UM LIVRO C/SOM: DONA ARANHA, A 1 

CANCOES INFANTIS-UM LIVRO C/SOM: SE VOCE ESTA CONTENTE... 1 

COMO EU ME SINTO... QUANDO ESTOU COM CIUME 1 

COMO EU ME SINTO... QUANDO ESTOU TRISTE 1 

COMO EU ME SINTO... QUANDO ESTOU ZANGADO 1 

BRINQUE E APRENDA! BRINCANDO COM LETRAS 1 

BRINQUE E APRENDA! BRINCANDO COM NUMEROS 1 

GRAVAR E TOCAR! CHAPEUZINHO VERMELHO 1 

GRAVAR E TOCAR! RAPUNZEL 1 

GRAVAR E TOCAR! TRES PORQUINHOS, OS 1 

CONTE OUTRA VEZ - CLASSICOS FAVORITOS: GATO DE BOTAS, O 1 

CONTOS DE FADA COM OLHINHOS AGITADOS: PATINHO FEIO, O 1 

CONTOS DE FADA COM OLHINHOS AGITADOS: PINOQUIO 1 

CONTOS CLASSICOS PEQUENA SEREIA, A 1 

CONTOS CLASSICOS TRES PORQUINHOS, OS 1 

CONTOS CLASSICOS BELA E A FERA, A 1 

CONTOS CLASSICOS CACHINHOS DOURADOS 1 

CONTOS CLASSICOS JOAO E MARIA 1 

O Show da Luna Mistérios do Céu 1 

O Show da Luna Curiosidades Animais 1 

Galinha Pintadinha O Som dos animais 1 

Galinha Pintadinha Criaturas Pequeninas 1 

Pororo Vamos Aprender 1 

Pororo Vamos brincar 1 

ANIMAIS BEBES UM LIVRO COM ALCA: CAEZINHOS 1 

ANIMAIS BEBES UM LIVRO COM ALCA: COELHINHOS 1 

ANIMAIS BEBES UM LIVRO COM ALCA: GATINHOS 1 

ANIMAIS BEBES UM LIVRO COM ALCA: PATINHOS 1 

APRENDA BONS MODOS! RESPEITAR 1 

APRENDA BONS MODOS! SER PACIENTE 1 
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APRENDA BONS MODOS! TRABALHAR EM EQUIPE 1 

APRENDENDO COM ABAS: RIMAS INFANTIS 1 

APRENDENDO SOBRE... 
CORALINA, A CORUJA, APRENDE A 

AJUDAR 
1 

APRENDENDO SOBRE... 
MILO, O MANGUSTO, APRENDE A 

OBEDECER 
1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO BAGUNÇA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO CRUELDADE 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO EGOISMO 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO GULA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO IMPACIENCIA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO INVEJA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO MENTIRA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO PRECONCEITO 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO PREGUIÇA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO TEIMOSIA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I AMIZADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I GENEROSIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I GENTILEZA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I HONESTIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I HUMILDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I JUSTIÇA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I PERSEVERANÇA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I RESPEITO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I RESPONSABILIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I SOLIDARIEDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II COMPREENSÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II DEDICAÇÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II FRATERNIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II GRATIDÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II LEALDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II OTIMISMO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II PERDÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II PRUDÊNCIA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II SENSIBILIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II SERENIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III SABEDORIA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III COOPERAÇÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III BONDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III CONFIANÇA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III EDUCAÇÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III DIGNIDADE 1 
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O QUE CABE NO MEU MUNDO III DISCIPLINA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III SUPERAÇÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III ENTUSIASMO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III ÉTICA 1 

Coleção Sentimentos Alegria 1 

Coleção Sentimentos Amor 1 

Coleção Sentimentos Ansiedade 1 

Coleção Sentimentos Ciúme 1 

Coleção Sentimentos Medo 1 

Coleção Sentimentos Raiva 1 

Coleção Sentimentos Saudade 1 

Coleção Sentimentos Solidão 1 

Coleção Sentimentos Tristeza 1 

Coleção Sentimentos Vergonha 1 

DISNEY -  CLAS. ILUSTRADOS A PEQUENA SEREIA 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO A BELA ADORMECIDA 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO A PEQUENA SEREIA 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO A POLERGAZINHA 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO A ROUPA NOVA DO REI 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO BRANCA DE NEVE 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO CHAPEUZINHO VERMELHO 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO CINDERELA 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO O GATO DE BOTAS 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO O PATINHO FEIO 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO O PEQUENO POLEGAR 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO O PRINCIPE SAPO 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO O SOLDADINHO DE CHUMB 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO RAPUNZEL 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE A BELA E A FERA 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE A PRINCESA ARROGANTE 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE A PRINCESA E A ERVILHA 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE ALICE NO PAIS DAS MARAVIL 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE AS 12 PRINC. DANCARINAS 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE CACHINHOS DOURADOS 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE GULLIVER 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE JOAO E O PE DE FEIJAO 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE O FLAUTISTA HAMELIN 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE O MAGICO DE OZ 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE O SAPATEIRO E DUENDES 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE OS 3 PORQUINHOS 1 
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TM -  CLAS. PARA SEMPRE PINOQUIO 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE ROMEU E JULIETA 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS A CIGARRA E A FORMIGA 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS A GALINHA DOS OVOS DE OU 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS A MENINA DO LEITE 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS A RAPOSA E AS UVAS 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS A RAPOSA E O CORVO 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS O AVARENTO 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS O LEAO E O RATINHO 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS O MOLEIRO, O MENINO E O 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS O PASTORZINHO MENTIROSO 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS OS DOIS AMIGOS E O URSO 1 

TM -  LENDAS BR BOITATA 1 

TM -  LENDAS BR BOTO ROSA 1 

TM -  LENDAS BR CABRA CABRIOLA 1 

TM -  LENDAS BR COBRA HONORATO 1 

TM -  LENDAS BR CURUPIRA 1 

TM -  LENDAS BR IARA 1 

TM -  LENDAS BR LOBISOMEM 1 

TM -  LENDAS BR MULA SEM CABECA 1 

TM -  LENDAS BR NEGRINHO DO PASTOREIRO 1 

TM -  LENDAS BR SACI 1 

TM -  LENDAS BR UIRAPURU 1 

TM -  LENDAS BR VITORIA REGIA 1 

COLEÇÃO ERA UMA VEZ A Mágia da Paciência 1 

COLEÇÃO ERA UMA VEZ Beleza e Orgulho 1 

COLEÇÃO ERA UMA VEZ Certo ou errado 1 

COLEÇÃO ERA UMA VEZ O bom e velho fogo 1 

COLEÇÃO ERA UMA VEZ O Cálice Mágico 1 

COLEÇÃO ERA UMA VEZ O Corvo Sábio 1 

COLEÇÃO ERA UMA VEZ O Poder das Virtiudes 1 

COLEÇÃO ERA UMA VEZ O Uso Correto do Conhecimento 1 

COLEÇÃO ERA UMA VEZ Os Dois Coelhinhos 1 

COLEÇÃO ERA UMA VEZ Uma Amizade Verdadeira 1 

COLEÇÃO PARA LER ANTES DE DORMIR O grande presente 1 

COLEÇÃO PARA LER ANTES DE DORMIR Francisco e Saturno 1 

COLEÇÃO PARA LER ANTES DE DORMIR Castelo dos Monstros 1 

COLEÇÃO PARA LER ANTES DE DORMIR O fardo de gravetos 1 

COLEÇÃO PARA LER ANTES DE DORMIR Os dois amigos preguiçosos 1 

COLEÇÃO PARA LER ANTES DE DORMIR A formiga e o gafanhoto 1 
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COLEÇÃO PARA LER ANTES DE DORMIR A mãe valente 1 

COLEÇÃO PARA LER ANTES DE DORMIR O cavalo e o burro 1 

COLEÇÃO PARA LER ANTES DE DORMIR O velho e sábio Babu 1 

COLEÇÃO PARA LER ANTES DE DORMIR 
O papagaio que perdeu sua pimenta 

verde 
1 

Obs: Títulos sujeito a substituição de 
acordo com disponibilidade do estoque. 

  

BRINQUEDOS 

Toca 3 em 1 
Composto por 2 tocas interligadas por 1 túnel. 

1 
Tamanho: Alt. 1,14 cm Base 1,13 cm x 1,13cm 

Faixa etária: a partir de 4 anos. 

Contém: 150 bolinhas em plástico atóxico. Acondicionada em caixa de papelão. 

Pula Pula 

1 
Material: Borracha, lavável, antialérgico, corpo em borracha muito resistente. 

Tamanho: A. 55 cm x L. 33 cm x C. 56 cm 

Faixa etária: 1 a 3 anos 

Kit Monta Tudo 
Blocos grandes e arredondados capazes de montar estruturas. 

Medida aproximada por bloco: 5 cm de altura x 4 cm de largura x 10 cm de comprimento. 

1 Material: Plástico resistente 

Faixa etária: recomendado para todas as idades. 

Total de peças: 60 – acondicionado em bolsa plástica. 

Big construtor - CIDADE DOS BLOCOS GIGANTES 

1 

O Brinquedo Cidade dos Blocos Gigantes é revestido de tecido, proporcionando uma 
brincadeira divertida e desenvolvendo a coordenação motora e a criatividade da criança. 

Estimulando e brincando, a criança empilha e derruba os blocos em movimentos repetitivos 
ou alternados. 

Material: Espuma revestida com tecido antialérgico 

Tamanho: A. 31 cm x L. 27 cm x C. 37 cm 

16 peças 

Faixa etária: recomendado para todas as idades. 

Alfabeto Ilustrado 
Painéis ilustrados com tema de alfabeto, apresentando as letras do alfabeto em diferentes 

formas. 
Tamanho aproximado do painel: 20 cm de largura x 28 cm de altura. 1 

Material: Confeccionado em EVA 

Faixa etária: a partir de 1 ano de idade. 

Aramado Educativo 

1 

Descrição: Desenvolve na criança a coordenação motora fina. 

Material: madeira/arame plastificado 

Dimensões:380x320x240 mm 

Faixa etária: a partir de 03 anos. 

Playground 
Colorido, em polietileno composto de aditivo antiestático, abertura frontal em forma de arco, 

com escorregador. 
Modelo: Cercadinho com 06 peças. 

1 

Material: Plástico rígido 
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Tamanho: A. 135 cm x L. 77 cm x C. 69 cm 

Faixa etária: recomendado para todas as idades. 

Puff 
Inflável, de temas variados, com bombinha. 

1 
Faixa etária: a partir de 1 ano de idade. 

Altura: 0,30 cm 

Largura: 0,50 cm 

Tapete em EVA 
26 Placas de encaixe multicoloridas que podem ser dos temas: Alfabeto, Números, Vogais, 

Transporte, placas lisas, amarelinha. 

1 Material: EVA 

Tamanho por placa: 32cm x 32cm x 8mm 

Faixa etária: recomendado para todas as idades 

BAÚ 

1 Material: plástico resistente atóxico 

Tamanho: A. 51,4 cm x L. 37,2 cm x C. 36,6 cm 

Dados Pedagógicos 

1 

Material: Espuma revestida com tecido antialérgico 

Tamanho: 20 cm x 20 cm 

Quantidade: 9 dados 

Faixa etária: recomendado para todas as idades. 

Descrição: Opcional pingo números e letras multicoloridas e propícias para atividades de 
arremesso, rolamento e chute, por sua leveza e textura. Desenvolve na criança a 

coordenação motora fina, noções espaciais e numéricas. 

 

Item 03 e 04 

Item Descrição 
Quantidade 

Kits/Conjuntos 

Kit/Conjunto 

03 e 04 

PROGRAMA EDUCACIONAL OS QUATRO 
PILARES DA EDUCAÇÃO: Atende alunos do 

Ensino Fundamental I (alunos de 6 a 10 
anos), possuindo 280 livros de diversos 
temas e assuntos e 15 fantoches. 

06 
 
 
 

Tipo Descrição QTD. 

Livro  COLEÇÃO FÁBULAS DE ESOPO - A FORMIGA E A POMBA 1 

Livro  COLEÇÃO FÁBULAS DE ESOPO - A LAMPADA ORGULHOSA 1 

Livro  COLEÇÃO FÁBULAS DE ESOPO - A RAPOSA E AS UVAS 1 

Livro  COLEÇÃO FÁBULAS DE ESOPO - A RAPOSA E O FAZENDEIRO 1 

Livro  COLEÇÃO FÁBULAS DE ESOPO - O AVARENTO E O SEU OURO 1 

Livro  COLEÇÃO FÁBULAS DE ESOPO - O HOMEM E O ROXINOL 1 

Livro  COLEÇÃO FÁBULAS DE ESOPO - O LEÃO E O RATO 1 
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Livro  COLEÇÃO FÁBULAS DE ESOPO - O LENHADOR HONESTO 1 

Livro  COLEÇÃO FÁBULAS DE ESOPO - O MENINO E O LOBO 1 

Livro  COLEÇÃO FÁBULAS DE ESOPO - O PESCADOR E O PEIXINHO 1 

Livro  COLEÇÃO ERA UMA VEZ - A Mágia da Paciência 1 

Livro  COLEÇÃO ERA UMA VEZ - Beleza e Orgulho 1 

Livro  COLEÇÃO ERA UMA VEZ - Certo ou errado  1 

Livro  COLEÇÃO ERA UMA VEZ - O bom e velho fogo  1 

Livro  COLEÇÃO ERA UMA VEZ - O Cálice Mágico 1 

Livro  COLEÇÃO ERA UMA VEZ - O Corvo Sábio 1 

Livro  COLEÇÃO ERA UMA VEZ - O Poder das Virtiudes 1 

Livro  COLEÇÃO ERA UMA VEZ - O Uso Correto do Conhecimento 1 

Livro  COLEÇÃO ERA UMA VEZ - Os Dois Coelhinhos 1 

Livro  COLEÇÃO ERA UMA VEZ - Uma Amizade Verdadeira 1 

Livro  
COLEÇÃO PARA LER ANTES DE 
DORMIR 

- O grande presente 1 

Livro  
COLEÇÃO PARA LER ANTES DE 
DORMIR 

- Francisco e Saturno 1 

Livro  
COLEÇÃO PARA LER ANTES DE 
DORMIR 

- Castelo dos Monstros 1 

Livro  
COLEÇÃO PARA LER ANTES DE 
DORMIR 

- O fardo de gravetos 1 

Livro  
COLEÇÃO PARA LER ANTES DE 
DORMIR 

- Os dois amigos preguiçosos 1 

Livro  
COLEÇÃO PARA LER ANTES DE 
DORMIR 

- A formiga e o gafanhoto 1 

Livro  
COLEÇÃO PARA LER ANTES DE 
DORMIR 

- A mãe valente 1 

Livro  
COLEÇÃO PARA LER ANTES DE 
DORMIR 

- O cavalo e o burro 1 

Livro  
COLEÇÃO PARA LER ANTES DE 
DORMIR 

- O velho e sábio Babu 1 

Livro  
COLEÇÃO PARA LER ANTES DE 
DORMIR 

- 
O papagaio que perdeu sua 
pimenta verde 

1 

Livro  
COLEÇÃO APRENDENDO COM 
OS ANIMAIS 

- 
A viagem do cão Beleza e seus 
amigos 

1 

Livro  
COLEÇÃO APRENDENDO COM 
OS ANIMAIS 

- Fogo na selva 1 

Livro  
COLEÇÃO APRENDENDO COM 
OS ANIMAIS 

- A casa de Porquito 1 

Livro  
COLEÇÃO APRENDENDO COM 
OS ANIMAIS 

- O comportamento de Boni 1 

Livro  
COLEÇÃO APRENDENDO COM 
OS ANIMAIS 

- Chique, a galinha educada 1 

Livro  
COLEÇÃO APRENDENDO COM 
OS ANIMAIS 

- Os modos de Godofredo à mesa 1 

Livro  
COLEÇÃO APRENDENDO COM 
OS ANIMAIS 

- Rex e Max 1 

Livro  
COLEÇÃO APRENDENDO COM 
OS ANIMAIS 

- A raposa entre os filhotes de leão 1 

Livro  
COLEÇÃO APRENDENDO COM 
OS ANIMAIS 

- O corvo arrogante 1 

Livro  
COLEÇÃO APRENDENDO COM 
OS ANIMAIS 

- O velho e sábio ganso 1 

Livro  
COLEÇÃO ESSÊNCIA DAS 
VIRTUDES 

- A cobra preguiçosa  1 

Livro  
COLEÇÃO ESSÊNCIA DAS 
VIRTUDES 

- A Formiga e o Girassol 1 
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Livro  
COLEÇÃO ESSÊNCIA DAS 
VIRTUDES 

- A galinha gananciosa 1 

Livro  
COLEÇÃO ESSÊNCIA DAS 
VIRTUDES 

- A Sopa dos Pássaros 1 

Livro  
COLEÇÃO ESSÊNCIA DAS 
VIRTUDES 

- Brisa, a Lagarta Comilona 1 

Livro  
COLEÇÃO ESSÊNCIA DAS 
VIRTUDES 

- Max o Ratinho 1 

Livro  
COLEÇÃO ESSÊNCIA DAS 
VIRTUDES 

- O Macaco e o Crocodilo 1 

Livro  
COLEÇÃO ESSÊNCIA DAS 
VIRTUDES 

- O Peixe Desobediente 1 

Livro  
COLEÇÃO ESSÊNCIA DAS 
VIRTUDES 

- Os Livros Velhos 1 

Livro  
COLEÇÃO ESSÊNCIA DAS 
VIRTUDES 

- Uma Amizade Perdida 1 

Livro  DISNEY -  CLAS. ILUSTRADOS  -  A PEQUENA SEREIA 1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 A BELA ADORMECIDA 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 A PEQUENA SEREIA 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 A POLERGAZINHA 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 A ROUPA NOVA DO REI 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 BRANCA DE NEVE 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 CHAPEUZINHO VERMELHO 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 CINDERELA 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 O GATO DE BOTAS 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 O PATINHO FEIO 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 O PEQUENO POLEGAR 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 O PRINCIPE SAPO 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 O SOLDADINHO DE CHUMB 

1 

Livro  
TM -  CLAS. ILUSTRADOS 
NOVO  

- 
 RAPUNZEL 

1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  A BELA E A FERA 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  A PRINCESA ARROGANTE 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  A PRINCESA E A ERVILHA 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  ALICE NO PAIS DAS MARAVIL 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  AS 12 PRINC. DANCARINAS 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  CACHINHOS DOURADOS 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  GULLIVER 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  JOAO E O PE DE FEIJAO 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  O FLAUTISTA HAMELIN 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  O MAGICO DE OZ 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  O SAPATEIRO E DUENDES 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  OS 3 PORQUINHOS 1 

Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  PINOQUIO 1 
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Livro  TM -  CLAS. PARA SEMPRE  -  ROMEU E JULIETA 1 

Livro  TM -  FABULAS ILUSTRADAS  -  A CIGARRA E A FORMIGA 1 

Livro  TM -  FABULAS ILUSTRADAS  -  A GALINHA DOS OVOS DE OU 1 

Livro  TM -  FABULAS ILUSTRADAS  -  A MENINA DO LEITE 1 

Livro  TM -  FABULAS ILUSTRADAS  -  A RAPOSA E AS UVAS 1 

Livro  TM -  FABULAS ILUSTRADAS  -  A RAPOSA E O CORVO 1 

Livro  TM -  FABULAS ILUSTRADAS  -  O AVARENTO 1 

Livro  TM -  FABULAS ILUSTRADAS  -  O LEAO E O RATINHO 1 

Livro  TM -  FABULAS ILUSTRADAS  -  O MOLEIRO, O MENINO E O 1 

Livro  TM -  FABULAS ILUSTRADAS  -  O PASTORZINHO MENTIROSO 1 

Livro  TM -  FABULAS ILUSTRADAS  -  OS DOIS AMIGOS E O URSO 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  BOITATA 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  BOTO ROSA 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  CABRA CABRIOLA 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  COBRA HONORATO 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  CURUPIRA 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  IARA 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  LOBISOMEM 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  MULA SEM CABECA 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  NEGRINHO DO PASTOREIRO 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  SACI 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  UIRAPURU 1 

Livro  TM -  LENDAS BR -  VITORIA REGIA 1 

Livro    - A CAMA QUE NAO LAVA O PE 1 

Livro    - A FEITICEIRA 1 

Livro  ACHIST  -  1001 NOITES A LUZ DO DIA 1 

Livro  ACHIST  - 
 LEWIS CARROLL NA ERA 
VITORIANA 

1 

Livro    - ALBERT 3 (CAPA DURA) 1 

Livro    - ALBERT 4 (CAPA DURA) 1 

Livro    - ARITANA O INDIO QUE FOI A LUA 1 

Livro  BEATRIZ  A FADA APRENDIZ  -  A FESTA MAGICA 1 

Livro  BEATRIZ A FADA APRENDIZ  -  DIVERSAO NO PARQUE 1 

Livro  BEATRIZ A FADA APRENDIZ  -  FESTAS E PROMESSAS 1 

Livro    - BESTIARIO TRANSGENICO 1 

Livro  BI ABRA A JANELINHA  -  COISAS QUE ANDAM 1 

Livro  BI ABRA A JANELINHA  -  FAZENDA 1 

Livro  BI ABRA A JANELINHA  -  PRIMEIRAS PALAVRAS 1 

Livro  BI ANIMAIS DIVERTIDOS  -  OLA MACAQUINHO 1 

Livro  BI ANIMAIS DIVERTIDOS  -  OLA PANDA 1 

Livro  BI ANIMAIS DIVERTIDOS  -  OLA PATINHO 1 
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Livro  BI  -  APRENDA FORMAS 1 

Livro  BI BICHINHOS ESCONDIDOS  -  CARANGUEJO VERDE 1 

Livro  BI BICHINHOS ESCONDIDOS  -  PINGUIM PRETO E BRANCO 1 

Livro  BI CARINHA DE BEBE  -  NANINHA DO BEBE 1 

Livro  BI DESTAQUE E BRINQUE  -  VAMOS BRINCAR 1 

Livro  BI DESTAQUE E BRINQUE  -  VOCE E IGUAL A MIM 1 

Livro  BI EXPLORE E JOGUE  -  NA MINHA CIDADE 1 

Livro  BI MEU 1 LIVRO DE CONTAR  -  TODOS A BORDO ONIBUS 1 

Livro  BI QUANDO EU CRESCER  -  MEU CARRINHO 1 

Livro  BI QUANDO EU CRESCER  -  MEU FILHOTINHO 1 

Livro  BI SIGA A HISTORIA  -  BONS SONHOS CORUJA 1 

Livro  BI SIGA A HISTORIA  -  GIRAFAS NAO NADAM 1 

Livro  
DANNY BAKER 3 QUEBRADOR 
DE RECORDES  

-  PEIDO 1 

Livro  
DANNY BAKER 4 QUEBRADOR 
DE RECORDES  

-  CERA 1 

Livro    - DIARIO DE PORTUGAL 1 

Livro  DISNEY  INSETOS  -  POOH 1 

Livro  
DISNEY LIVRO DE HISTORIA E 
ATV 

-  BOM DINOSSAURO 1 

Livro  
DISNEY LIVRO DE HISTORIA E 
ATV 

-  FROZEN 1 

Livro  
DISNEY LIVRO DE HISTORIA E 
ATV 

-  PROCURANDO DORY 1 

Livro  DISNEY  -  MAMIFEROS 1 

Livro    - FABIOLA FOI AO VENTO 1 

Livro    - 
FELIZ ANIVERSARIO GATINHA 
(CAPA DURA) 

1 

Livro  
HISTORIAS E LENDAS DO 
BRASIL  

-  VOL UN (CAPA DURA) 1 

Livro    - MAGNOLIA 1 

Livro    - 
O ALUA DO MACACO E OUTRAS 
MACAQUICES 

1 

Livro    - O SONHO DA PRINCESA 1 

Livro  PIL  - 
 ESTAMOS PRONTOS PARA LER 
DORA 

1 

Livro    - 
QUEM NAO ARRISCA NAO 
PETISCA 

1 

Livro    - 
ROBINSON CRUSOE COMPACTO 
(P/B) 

1 

Livro    - SINTO CHEIRO DE PAO QUENTE 1 

Livro    - SPANIMAL 1 

Livro    - TODOS OS AMORES 1 

Livro    - ZU ENTRE O RIO E AS NUVENS 1 

Livro  AGORA EU CONSIGO LER -  HISTORIAS DE ANIMAIS 1 

Livro  AGORA EU CONSIGO LER -  HISTORIAS DE DOIS MINUTOS 1 

Livro  AGORA EU CONSIGO LER -  HISTORIAS FAVORITAS 1 

Livro  CINCO SENTIDOS, OS -  AUDICAO - EU POSSO OUVIR! 1 

Livro  CINCO SENTIDOS, OS -  OLFATO - EU POSSO CHEIRAR! 1 
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Livro  CINCO SENTIDOS, OS -  PALADAR - GOSTO GOSTOSO 1 

Livro  CINCO SENTIDOS, OS -  TATO - EU POSSO SENTIR! 1 

Livro  CINCO SENTIDOS, OS -  VISAO - EU POSSO VER! 1 

Livro  CLASSICOS DE OURO - 
 ALICE NO PAIS DAS 
MARAVILHAS 

1 

Livro  CLASSICOS DE OURO -  BRANCA DE NEVE 1 

Livro  CLASSICOS DE OURO -  CHAPEUZINHO VERMELHO 1 

Livro  CLASSICOS DE OURO -  JOAO E O PE DE FEIJAO 1 

Livro  CLASSICOS DE OURO -  LIVRO DA SELVA, O 1 

Livro  CLASSICOS DE OURO -  MAGICO DE OZ, O 1 

Livro  CLASSICOS DE OURO -  PATINHO FEIO, O 1 

Livro  CLASSICOS DE OURO -  TRES PORQUINHOS, OS 1 

Livro  
COMPORTAMENTOS(ED.LUXO 
25X25) 

- RIKI ESTA DE MAU-HUMOR 1 

Livro  
COMPORTAMENTOS(ED.LUXO 
25X25) 

- RIKI ESTA ENVERGONHADO 1 

Livro  
COMPORTAMENTOS(ED.LUXO 
25X25) 

- RIKI ESTA MENTINDO 1 

Livro  
COMPORTAMENTOS(ED.LUXO 
25X25) 

- RIKI NAO ESCOVA OS DENTES 1 

Livro  
COMPORTAMENTOS(ED.LUXO 
25X25) 

- RIKI NAO QUER COMER 1 

Livro  
COMPORTAMENTOS(ED.LUXO 
25X25) 

- RIKI NAO QUER DORMIR 1 

Livro  CONSTRUINDO O CARATER -  DIZENDO SEMPRE A VERDADE 1 

Livro  CONSTRUINDO O CARATER -  E PRECISO TER CORAGEM 1 

Livro  CONSTRUINDO O CARATER -  PERTENCO A UMA EQUIPE 1 

Livro  CONSTRUINDO O CARATER -  SEGUINDO AS REGRAS 1 

Livro  CONSTRUINDO O CARATER -  SUCESSO DA GENEROSIDADE, O 1 

Livro  CONSTRUINDO O CARATER - 
 VA EM FRENTE, VOCE 
CONSEGUE! 

1 

Livro  
DEDINHOS AGITADOS-UM 
LIVRO-FANTOCHE III 

- MENOR DAS GIRAFAS, A 1 

Livro  
DEDINHOS AGITADOS-UM 
LIVRO-FANTOCHE III 

- MENOR DOS DINOSSAURO 1 

Livro  
PT-FABULAS QUE ENSINAM 
(N3) 

-  CHACAL AZUL, O 1 

Livro  
PT-FABULAS QUE ENSINAM 
(N3) 

-  FORMIGA VAIDOSA, A 1 

Livro  
PT-FABULAS QUE ENSINAM 
(N3) 

-  GALINHA VERMELHA, A 1 

Livro  
PT-FABULAS QUE ENSINAM 
(N3) 

-  RAPOSA ASTUTA E A GALINHA, A 1 

Livro  
PT-FABULAS QUE ENSINAM 
(N3) 

-  SAPO ORGULHOSO, O 1 

Livro  
PT-FABULAS QUE ENSINAM 
(N3) 

-  TRES BODES DA MONTANHA, OS 1 

Livro  
PT-MUNDO DOS 
DINOSSAUROS,O (N3) 

-  ANQUILOSSAURO  1 

Livro  
PT-MUNDO DOS 
DINOSSAUROS,O (N3) 

-  BRAQUIOSSAURO 1 

Livro  
PT-MUNDO DOS 
DINOSSAUROS,O (N3) 

-  DROMICEIOMIMO 1 

Livro  
PT-MUNDO DOS 
DINOSSAUROS,O (N3) 

-  ESTEGOSSAURO  1 
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Livro  
PT-MUNDO DOS 
DINOSSAUROS,O (N3) 

-  GIGANOTOSSAURO  1 

Livro  
PT-MUNDO DOS 
DINOSSAUROS,O (N3) 

-  IGUANODONTE  1 

Livro  
PT-MUNDO DOS 
DINOSSAUROS,O (N3) 

-  PARASSAUROLOFO  1 

Livro  
PT-MUNDO DOS 
DINOSSAUROS,O (N3) 

-  TRICERATOPO  1 

Livro  PT - UM DIA NA PRAIA (N3) 1 

Livro  SUSTENTABILIDADE - 
 ACABOU A AGUA 
(REAPROVEITAMENTO...) 

1 

Livro  SUSTENTABILIDADE - 
 AJUDE A NATUREZA (SACOLAS 
PANO...) 

1 

Livro  SUSTENTABILIDADE - 
 JOGUE LIXO NO LIXO 
(RECICLAGEM...) 

1 

Livro  SUSTENTABILIDADE - 
 MEU BRINQUEDO E DIFERENTE 
(MAT.ALTERNATIVO 

1 

Livro  SUSTENTABILIDADE - 
 MUNDINHO AGRADECE,O 
(VAMOS PLANTAR...) 

1 

Livro    - Pinóquio 1 

Livro    - O mágico de Oz 1 

Livro    - 
Encontre fadas encantadas e 
muito mais! 

1 

Livro    - 
Meus contos de palavras 
ilustradas 

1 

Livro    - 
Encontre piratas divertidos e 
muito mais! 

1 

Livro    - Chapeuzinho Vermelho 1 

Livro    - Os três porquinhos 1 

Livro    - Casa divertida 1 

Livro    - Alossauro 1 

Livro    - Estegossauro 1 

Livro    - Tiranossauro rex 1 

Livro    - Tricerátopo 1 

Livro    - Animais da fazenda 1 

Livro    - Animais da selva 1 

Livro    - Dinossauros 1 

Livro    - Cinderela 1 

Livro    - Os três porquinhos 1 

Livro    - Dez piratas corajosos 1 

Livro    - Dez pinguins brincalhões 1 

Livro    - Jennifer, a esnobe 1 

Livro    - 
Confissões de uma vilã de contos 
de fadas 

1 

Livro    - O país dos ângulos 1 

Livro    - Papai e Cláudio 1 

Livro    - O lobisomem 1 

Livro    - O saci 1 

Livro    - Procura-se ladrão de ovos 1 

Livro    - Nós somos os melhores! 1 
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Livro    - Poesia dos animais 1 

Livro    - O curupira 1 

Livro    - A arara Clara 1 

Livro    - A abelhinha Belinha 1 

Livro    - George e Silvia 1 

Livro    - Você é pequeno demais! 1 

Livro    - Rosa, não seja tão curiosa! 1 

Livro    - Você pegou o meu ronrom? 1 

Livro    - Silêncio! 1 

Livro    - Mel e Milu 1 

Livro    - Aí vem o crocodilo 1 

Livro    - O crocodilo está de volta 1 

Livro    - A ovelha rosa da dona Rosa 1 

Livro    - Ai! 1 

Livro    - O grandes ursos conseguem! 1 

Livro    - Espere por mim, pequeno tigre! 1 

Livro    - Eu não quero ir dormir! 1 

Livro    - 
A verdadeira história de Cinderela 
e suas irmãs feias 

1 

Livro    - O tubarão sorridente 1 

Livro    - Ninguém ri de um leão 1 

Livro    - Quantas coisas! 1 

Livro    - A árvore de Cintia 1 

Livro    - Braço e abraço 1 

Livro    - Cadê o medo? 1 

Livro    - Livro dos medos 1 

Livro    - O cachorrinho Totó 1 

Livro    - Sinto muito! 1 

Livro    - Dona Conceição e seu cão 1 

Livro    - Brinque com cuidado, Fred! 1 

Livro    - Cuidado, Leãozinho 1 

Livro    - O banho de Helô 1 

Livro    - Os gêmeos bagunceiros 1 

Livro    - Uma grande missão 1 

Livro    - O burro curioso 1 

Livro    - O cachecol laranja do mocho 1 

Livro    - O flautista de Hamelin 1 

Livro    - A galinha ruiva 1 

Livro    - O corvo e o jarro 1 

Livro    - O leão e o rato 1 

Livro    - A borboleta Violeta 1 
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Livro    - A raposa e a cegonha 1 

Livro    - Assembleia dos ratos 1 

Livro    - A raposa e as uvas 1 

Livro    - O lobo e o cordeiro 1 

Livro    - A cotovia e seus filhotes 1 

Livro    - O jabuti Jurupi 1 

Livro    - Corpo humano 1 

Livro  Diário de aventuras da Ellie - 
Uma viagem fora de série - Livro 
1 

1 

Livro  Diário de aventuras da Ellie - Amizade é o bicho - Livro 3 1 

Livro  Diário de aventuras da Ellie - Um novo presidente - Livro 6 1 

Livro  Diário de aventuras da Ellie - A aluna nova - Livro 2 1 

Livro  Diário de aventuras da Ellie - 
O show tem que continuar - Livro 
5 

1 

Livro  Diário de aventuras da Ellie - A verdadeira jogadora - Livro 4 1 

ARMARIO 
CAIXA 
PORTA 
TELHADO 

ARMARIO CAIXA : Medindo 1.12 cm de altura x 0.75 cm de largura x 0.40 cm 
de profundidade. Pintado na Cor Bege Clara. Confeccionado em chapa de aço 
SAE 1010, Composto de 2 laterais em chapa aço 0,45 mm , Base em chapa de 
Aço 1.20 mm , Tampo em chapa de Aço 0,60 mm .03 bandejas internas 
medindo ( 0.74 cm comprimento  X 0.36 cm Largura  ) sendo uma fixa e duas 
reguláveis de 5 x 5 cm através do sistema de cremalheiras interna e composta 
de reforço Omega em baixo de cada bandeja disposto de forma longitudinal . 

1 

PORTA : Confeccionado em chapa de Aço SAE 1010, 2 portas em chapa de Aço 
0.45mm, 1 Porta pintada na Cor AZUL e outra porta pintada na cor VERDE 
CLARA BRILHANTE, Medindo 0.97 cm de altura X 0.34 cm de Largura, 
composta de reforço ômega em cada porta unidos através de sistema de Solda 
Ponto , 2 puxadores de polipropileno na cor cinza fechadura tipo Yale em um 
dos lados e chaves duplicadas. 2 Dobradiças por porta medindo 6 cm cada 
confeccionada em chapa de Aço 1.20mm com pino interno. 

TELHADO : Pintado na Cor Telha, Formato de chapéu 2 aguas confeccionado 
em chapa de Aço Sae 1010 de 1.20mm de espessura. Medidas : 1.10 cm de 
comprimento  X 0.50 cm de Largura. Sem  possuir arestas e quinas 
arredondadas. Barra de reforço telhado confeccionada em chapa de aço de 
1.20mm , medidas: 0.06 cm de altura e 40 cm de comprimento, disposta de 
forma horizontal afim de enrijecer a estrutura do mesmo. Estrutura tubular de 
apoio do telhado confeccionado em tubo aço quadrado de 20x20 comprimento 
30cm encaixada em tubos de aço de 15x15 comprimento 11cm presos no 
telhado e 11 cm na base do Armario. 

Fantoches Modelo: fantoche de mão com movimento de boca. 15 
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Material: Feltycril, feltro produzido com fibras sintéticas especialmente 
tratadas. Tingido com corantes especiais isentos de elementos químicos: 
chumbo (Pb) e mercúrio (Hg), não desbotam nem com a luz e a fricção. Um 
produto fino, antialérgico, 100% acrílico e de suave acabamento. Olhos e nariz 
bordados e com enchimento no rosto. Detalhes todos (costurados não colados) 
em fio de acrílico e feltro coloridos. Costuras de alta qualidade e resistência. 
Boca rígida com forro. Nos modelos de boca redonda tem uma luva interna 
para a colocação da mão, facilitando assim o manuseio da boca. Altura 
aproximada: 24 cm. Cores: Vivas e variadas. Embalagem: Saco plástico 100% 
reciclável com solapa impressa. Produto certificado pelo INMETRO, com o Selo 
impresso na embalagem e com identificação de faixa etária; 

Personagens: 04 personagens do tema Família Branca (pai branco, mãe branca, 
menina branca, menino branco); 04 personagens do tema Família Negra (pai 
negro, mãe negra, menina negra, menino negro); 04 personagens do tema 

Animais Domésticos (cachorro, gato, galinha, cavalo); 03 personagens do tema 
Animais Selvagens: lobo, leão, arara. 

Dedoches 

Modelo: fantoche para dedos. 

10 

Material: Feltycril, feltro produzido com fibras sintéticas especialmente 
tratadas. Tingido com corantes especiais os quais não desbotam nem com a luz 
e a fricção. Um produto fino, antialérgico e de suave acabamento. Detalhes em 
fio de acrílico e feltro coloridos e colados com cola especial. Costuras de alta 
qualidade e resistência. Medidas: Altura aproximada: 6 cm. Cores: Vivas e 
variadas. Embalagem: Saco plástico com solapa cartonada. Produto certificado 
pelo INMETRO, com o Selo impresso na embalagem e com identificação de 
faixa etária 

Personagens: 04 personagens do tema Cinderela e 06 personagens do tema 

Família Branca. Personagens de histórias infantis. 

Fantasias 

Modelo: Fantasias em forma de saco. 

10 

Material: tecido muito leve, com o personagem impresso no próprio tecido. 

Fácil de lavar e secar e não precisa passar. Abertura grande nos olhos para ter 
uma boa visão, fala e respiração. Abertura nos braços. Tecido: composição de 
100% poliamida. Leveza no caimento. Detalhes em fio de acrílico e feltycril. 
Todos os detalhes impressos no próprio tecido sem aplicações para não ter 
aquecimento no uso. Costuras de alta qualidade e resistência. Tamanho: 65 cm 
de altura. Cores: Vivas e variadas. Embalagem: Saco plástico 100% reciclável 
com solapa impressa. Produto certificado pelo INMETRO, com o Selo impresso 
na embalagem e com identificação de faixa etária. 

Personagens: macaco, jacaré, arara, cachorro, gato, cavalo, leão, tigre, vaca, 
pato 

 

Item 05 e 06 

 
Item Especificação Unid. Quant. 

Conjunto/Kit 

06 e 05 

 
Projeto Pedagógico O Soninho do Bebê. 
 
O Projeto Pedagógico que é composto por 220 livros entre eles livros 
travesseiros, 01 lindo baú exclusivo para acondicionar os livros, 3 

puff’s infláveis com pelúcia de bichinhos e tapete pedagógico 
ilustrado. Além disso o projeto é composto por 12 caminhas 
empilháveis, laváveis, seguras, higiênicas, compactas e 
personalizáveis 
 

Und 05 
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COLEÇÃO TÍTULO QTDE 

 Fazenda animada 2 

 Veículos do barulho 2 

 Amigos da fazenda 2 

 Amigos da selva 2 

 Filhotes brincalhões 2 

 Chapeuzinho Vermelho 2 

 Os três porquinhos 2 

 Pinóquio 2 

ANIMAIS BEBES - UM LIVRO COM ALCA: COELHINHOS 2 

ANIMAIS BEBES - UM LIVRO COM ALCA: GATINHOS 2 

ANIMAIS BEBES - UM LIVRO COM ALCA: PATINHOS 2 

APRENDA BONS MODOS! RESPEITAR 2 

APRENDA BONS MODOS! SER PACIENTE 2 

AVENTURAS POP-UPS: BOLA PERDIDA POP-UPS, A 2 

AVENTURAS POP-UPS: ESCONDE-ESCONDE POP-UPS 2 

CANCOES INFANTIS-UM LIVRO C/SOM: BRILHE, BRILHE ESTRELINHA 2 

CANCOES INFANTIS-UM LIVRO C/SOM: DONA ARANHA, A 2 

CANCOES INFANTIS-UM LIVRO C/SOM: SE VOCE ESTA CONTENTE... 2 

COMO EU ME SINTO... QUANDO ESTOU COM CIUME 2 

COMO EU ME SINTO... QUANDO ESTOU TRISTE 2 

COMO EU ME SINTO... QUANDO ESTOU ZANGADO 2 

COMO EU ME SINTO... QUANDO ME IMPORTO COM OS OUTROS 2 

COMO EU ME SINTO... QUANDO ME SINTO BEM 2 

APRENDA BONS MODOS! SER PACIENTE 2 

APRENDA BONS MODOS! TRABALHAR EM EQUIPE 2 

APRENDENDO SOBRE... 
CORALINA, A CORUJA, APRENDE A 

AJUDAR 
2 

APRENDENDO SOBRE... 
MILO, O MANGUSTO, APRENDE A 

OBEDECER 
2 

APRENDENDO SOBRE... 
SILVINO, O SAPO, APRENDE A FALAR A 

VERDA 
2 

APRENDENDO SOBRE... 
TOBI, O JABUTI, APRENDE A 

COMPARTILHAR 
2 

DESCOBRINDO VALORES: TOLERANCIA 2 

GRAVAR E TOCAR! BRANCA DE NEVE 2 

GRAVAR E TOCAR! CHAPEUZINHO VERMELHO 2 

GRAVAR E TOCAR! RAPUNZEL 2 

GRAVAR E TOCAR! TRES PORQUINHOS, OS 2 

SENTIMENTOS (EDICAO LUXO): ABELHA (ORGULHO) 2 

SENTIMENTOS (EDICAO LUXO): AGUIA (AMOR FRATERNO) 2 

SENTIMENTOS (EDICAO LUXO): COELHO (AMBICAO) 2 

SENTIMENTOS (EDICAO LUXO): ELEFANTE (EGOISMO) 2 
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SENTIMENTOS (EDICAO LUXO): GIRAFA (PRESUNCAO) 2 

SENTIMENTOS (EDICAO LUXO): LEAO (GENEROSIDADE) 2 

SENTIMENTOS (EDICAO LUXO): PINGUIM (SOLIDARIEDADE) 2 

SENTIMENTOS (EDICAO LUXO): RAPOSA (FALSIDADE) 2 

SENTIMENTOS (EDICAO LUXO): SAPO (AMIZADE) 2 

SONS MAGICOS II: JOAO E O PE DE FEIJAO 2 

 A CIGARRA E A FORMIGA 2 

 O RATO DO CAMPO E AO RATO DA 
CIDADE 

2 

 A ASSEMBLEIA DOS RATOS 2 

 A LEBRE E A TARTARUGA 2 

 A GALINHA DOS OVOS DE OURO 2 

 O CORVO E O CISNE 2 

LIVRO TRAVESSEIRO PINTINHO AMARELINHO 2 

 ABC DOS SENTIMENTO 2 

 356 HISTÓRIAS PARA LER E SONHAR 2 

 ALFABETH 2 

 FABULAS PARLENDAS E TRAVA-
LÍNGUAS 

2 

CANCOES INFANTIS-UM LIVRO C/SOM: BRILHE, BRILHE ESTRELINHA 2 

CANCOES INFANTIS-UM LIVRO C/SOM: DONA ARANHA, A 2 

CANCOES INFANTIS-UM LIVRO C/SOM: SE VOCE ESTA CONTENTE... 2 

PEGADAS DO CORACAO - TOQUE E SINTA: MEU CAOZINHO AMIGO 2 

PEGADAS DO CORACAO - TOQUE E SINTA: MINHA GATINHA AMIGA 2 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO BAGUNÇA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO CRUELDADE 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO EGOISMO 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO GULA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO IMPACIENCIA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO INVEJA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO MENTIRA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO PRECONCEITO 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO PREGUIÇA 1 

O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO TEIMOSIA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I AMIZADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I GENEROSIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I GENTILEZA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I HONESTIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I HUMILDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I JUSTIÇA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I PERSEVERANÇA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I RESPEITO 1 
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O QUE CABE NO MEU MUNDO I RESPONSABILIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO I SOLIDARIEDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II COMPREENSÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II DEDICAÇÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II FRATERNIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II GRATIDÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II LEALDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II OTIMISMO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II PERDÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II PRUDÊNCIA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II SENSIBILIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO II SERENIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III SABEDORIA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III COOPERAÇÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III BONDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III CONFIANÇA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III EDUCAÇÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III DIGNIDADE 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III DISCIPLINA 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III SUPERAÇÃO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III ENTUSIASMO 1 

O QUE CABE NO MEU MUNDO III ÉTICA 1 

Coleção Sentimentos Alegria 1 

Coleção Sentimentos Amor 1 

Coleção Sentimentos Ansiedade 1 

Coleção Sentimentos Ciúme 1 

Coleção Sentimentos Medo 1 

Coleção Sentimentos Raiva 1 

Coleção Sentimentos Saudade 1 

Coleção Sentimentos Solidão 1 

Coleção Sentimentos Tristeza 1 

Coleção Sentimentos Vergonha 1 

DISNEY -  CLAS. ILUSTRADOS A PEQUENA SEREIA 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO A BELA ADORMECIDA 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO A PEQUENA SEREIA 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO A POLERGAZINHA 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO A ROUPA NOVA DO REI 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO BRANCA DE NEVE 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO CHAPEUZINHO VERMELHO 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO CINDERELA 1 
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TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO O GATO DE BOTAS 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO O PATINHO FEIO 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO O PEQUENO POLEGAR 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO O PRINCIPE SAPO 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO O SOLDADINHO DE CHUMB 1 

TM -  CLAS. ILUSTRADOS NOVO RAPUNZEL 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE A BELA E A FERA 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE A PRINCESA ARROGANTE 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE A PRINCESA E A ERVILHA 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE ALICE NO PAIS DAS MARAVIL 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE AS 12 PRINC. DANCARINAS 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE CACHINHOS DOURADOS 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE GULLIVER 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE JOAO E O PE DE FEIJAO 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE O FLAUTISTA HAMELIN 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE O MAGICO DE OZ 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE O SAPATEIRO E DUENDES 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE OS 3 PORQUINHOS 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE PINOQUIO 1 

TM -  CLAS. PARA SEMPRE ROMEU E JULIETA 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS A CIGARRA E A FORMIGA 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS A GALINHA DOS OVOS DE OU 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS A MENINA DO LEITE 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS A RAPOSA E AS UVAS 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS A RAPOSA E O CORVO 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS O AVARENTO 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS O LEAO E O RATINHO 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS O MOLEIRO, O MENINO E O 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS O PASTORZINHO MENTIROSO 1 

TM -  FABULAS ILUSTRADAS OS DOIS AMIGOS E O URSO 1 

TM -  LENDAS BR BOITATA 1 

TM -  LENDAS BR BOTO ROSA 1 

TM -  LENDAS BR CABRA CABRIOLA 1 

TM -  LENDAS BR COBRA HONORATO 1 

TM -  LENDAS BR CURUPIRA 1 

TM -  LENDAS BR IARA 1 

TM -  LENDAS BR LOBISOMEM 1 

TM -  LENDAS BR MULA SEM CABECA 1 

TM -  LENDAS BR NEGRINHO DO PASTOREIRO 1 

TM -  LENDAS BR SACI 1 
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TM -  LENDAS BR UIRAPURU 1 

TM -  LENDAS BR VITORIA REGIA 1 

MATERIAIS 

Baú de madeira com rodinhas 

1 Fabricados em MDF branco medindo Alt.0,42mts Comp. 0,80mts Larg. 0,45mts com 4 
rodinhas. 

Cama empilhável 

12 
Camas empilháveis, indicada para crianças de até 8 anos, com leito confeccionado em tecido 

vazado 100% poliéster  de alta resistência, revestido com PVC, com tratamentos antiUV, 
antifungo e anticloro, lavável, medindo 14 cm de altura, 140 cm de comprimento e 60 cm de 

largura. 

Tapete pedagógico com 4 histórias dos clássicos infantis 

1 

Com os personagens dos contos clássicos - João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé 
de Feijão e cachinhos dourados. Composto de ao menos 8 placas de EVA com o cenário das 

histórias, podendo ser montado horizontalmente ou verticalmente. Personagens devem 
possuir velcro para que sejam fixados no tapete no momento da contação. 

Ficha técnica: 

-8 tatames(0,50x 0,50 cm) 

- 29 personagens em EVA com velcro 

- Tamanho total: 2,00 x 1,00 m 

 

Itens 07 e 08 

 
Item Descrição 

Kit/Conjunto 
07 e 08 

 
• PROJETO PEDAGÓGICO INCLUSÃO 

SOCIAL – Todas as Idades: 
Composto de 01 armário em aço com portas 

e rodinhas, com 105 itens: 70 livros + 
conteúdo digital em Libras e para 

deficientes auditivos + 25 brinquedos 
pedagógicos. Livros técnicos para 

orientação dos professores. 
 

Quantidade: 06 unidade 
 

Livros Autor 

Livro 1 – Um caminho em construção – Legislação e 
Orientações 

Org. Lilian Ziega 

Livro 2 – Um caminho em construção – Deficiências 
Múltiplas 

Org. Lilian Ziega 

Livro 3 – Um caminho em construção – Deficiência 
Visual 

Org. Lilian Ziega 

Livro 4 – Um caminho em construção – Deficiência 
Auditiva 

Org. Lilian Ziega 

Livro 5 – Um caminho em construção – Deficiência 

Mental 
Org. Lilian Ziega 

Livro 6 – Um caminho em construção – Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade 

Org. Lilian Ziega 

Livro 7 – Um caminho em construção – Deficiência Física Org. Lilian Ziega 

Autismo na escola – um jeito diferente de aprender – 
um jeito diferente de ensinar 

Eugênio Cunha 

Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com 
Deficiência 

Kelem Zapparoli 

Práticas pedagógicas para inclusão e diversidade Eugênio Cunha 

Distúrbios de Aprendizagem e de Comportamento Lou de Oliveira 

Estudantes com Necessidades Especiais – singularidade 
e desafios na prática pedagógica inclusiva 

Silvia  Ester Orrú 
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Minha escola recebeu alunos para inclusão. O que faço 
agora? 

Geraldo Peçanha Almeida 

Síndromes – conhecer, planejar e incluir - 2ª edição Rogério Drago 

Educação Física Adaptada 
Débora de Mendonça - Patricia Maura da Silva 

Flaitt 

Educação para o Trânsito nas escolas (em libras) 
Elias Lopes E. Souza - Vera Maria l. Souza - 

Mary Lopes e. Frizanco 

Desvendando a comunicação usada pelas pessoas com 
surdez (Em três volumes) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Atividades para desenvolvimento da inteligência 
emocional nas crianças 

Rafael B. Alzina - Núria P. Escoda - Monstserrat 
C. Bonilla - Èlia L. Cassà - Gemma F. Guiu - 

Meritxell O. Soler 

Diversidade - Somos diferentes, únicos e especiais 
Elena A. Antúnez - Núria B. Fitó - Esther H. 

Godoy - Adriana S. Fernández 

Dognaldo e sua nova situação (acompanha CD interativo 
- Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado 

e Interpretação em Libras) 
Márcia Honora 

O problema da centopeia Zilá - (acompanha CD 
interativo - Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - 

Livro Falado e Interpretação em Libras) 
Márcia Honora 

O charme de Tuca - (acompanha CD interativo - Áudio - 
Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado e 

Interpretação em Libras) 
Márcia Honora 

Uma tartaruga a mil por hora - (acompanha CD 
interativo - Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - 

Livro Falado e Interpretação em Libras) 
Márcia Honora 

O canto de Bento - (acompanha CD interativo - Áudio - 
Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado e 

Interpretação em Libras) 
Márcia Honora 

A família Sol, Lá, Si... - (acompanha CD interativo - 
Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado e 

Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

A escola da tia Maristela - (acompanha CD interativo - 
Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado e 

Interpretação em Libras) 
Márcia Honora 

Nem todas as Girafas são iguais - (acompanha CD 
interativo - Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - 

Livro Falado e Interpretação em Libras) 
Márcia Honora 

Uma formiguinha especial - (acompanha CD interativo - 
Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado e 

Interpretação em Libras) 
Márcia Honora 

Uma amiga diferente - (acompanha CD interativo - 
Áudio - Rom - Vídeo -- Jogos Adaptados - Livro Falado e 

Interpretação em Libras) 
Márcia Honora 

Uma missão possível - (acompanha CD interativo - 
Áudio MP3 - Rom - Vídeo -Interpretação em Libras e 

Legendado) 
Márcia Honora 

Um jardim só para Matias - (acompanha CD interativo - 
Áudio MP3 - Rom - Vídeo -Interpretação em Libras e 

Legendado) 
Márcia Honora 

As preferências de rubinho - - (acompanha CD interativo 
- Áudio MP3 - Rom - Vídeo -Interpretação em Libras e 

Legendado) 
Márcia Honora 

A fragilidade de Rebeca - - (acompanha CD interativo - 
Áudio MP3 - Rom - Vídeo -Interpretação em Libras e 

Legendado) 
Márcia Honora 

Os esquecimentos do Vovô Bartolomeu - - (acompanha 
CD interativo - Áudio MP3 - Rom - Vídeo -Interpretação 

em Libras e Legendado) 
Márcia Honora 

Uma Zebra legal - (acompanha CD interativo - Áudio 
MP3 - Rom - Vídeo -Interpretação em Libras e 

Legendado) 
Márcia Honora 

Fred, o papagaio cantor - (acompanha CD interativo - 
Áudio MP3 - Rom - Vídeo -Interpretação em Libras e 

Legendado) 
Márcia Honora 

O treinamento de Patrícia - - (acompanha CD interativo Márcia Honora 
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- Áudio MP3 - Rom - Vídeo -Interpretação em Libras e 
Legendado) 

Os passos de Luana - - (acompanha CD interativo - 
Áudio MP3 - Rom - Vídeo -Interpretação em Libras e 

Legendado) 
Márcia Honora 

O mundo de Leonardo - - (acompanha CD interativo - 
Áudio MP3 - Rom - Vídeo -Interpretação em Libras e 

Legendado) 
Márcia Honora 

Um presente de meus pais - (acompanha CD interativo -  
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

O amor tem todas as cores -  (acompanha CD interativo 
-  Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

A esperança de Jubinha -  (acompanha CD interativo -  
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

Nada como o lar -  (acompanha CD interativo -  
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

Uma lição de carinho -  (acompanha CD interativo -  
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

A vida tem dissas coisas -  (acompanha CD interativo -  
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

A descoberta de Leila -  (acompanha CD interativo -  
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

Tecendo o amor -  (acompanha CD interativo -  
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

A dieta de Jorge -  (acompanha CD interativo -  
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

Um senhor amigo -  (acompanha CD interativo -  
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

Dificuldades na Audição - (acompanha CD com jogos 
para estimular a audição e 50 encartes com atividades) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Dificuldades na Aquisição da Língua Portuguesa Escrita 
no Ensino Fundamental - (acompanha CD Jogos e 

cantigas para estimular a escrita e 50 encartes com 
atividades) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Dificuldades na Aquisição da Língua Portuguesa Oral no 
Ensino Fundamental - (acompanha CD Jogos para 

estimular a linguagem e 50 encartes com atividades) 
Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Esclarecendo as deficiências - Aspectos teóricos e 
práticos para contribuir para uma sociedade inclusiva 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Múltipla Deficiência e Surdo cegueira Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Deficiência Física Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Esclarecendo as Deficiências Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Deficiência Intelectual e Problemas de Aprendizagem Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Deficiência Visual Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Deficiência Auditiva / Surdez Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Super VDC - 15 videoquês animados com interpretação 
de libras 

Oigor Rafael B. Texeira 

CD-ROM/ÁUDIO (2 EM 1) - 40 jogos adaptados e 15 
músicas 

Oigor Rafael B. Texeira 

Festas populares - (acompanha CD-RM contendo: 
Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação 

de Libras e legendado) 
Antônio Jonas Dias Filho - Márica Honora 

Culinária Afro-brasileira - (acompanha CD-RM contendo: 
Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação 

de Libras e legendado) 
Antônio Jonas Dias Filho - Márica Honora 

Artes - (acompanha CD-RM contendo: Atividades, Jogos, 
Cantigas e Vídeo com interpretação de Libras e 

legendado) 
Antônio Jonas Dias Filho - Márica Honora 

Atualidades em africanidades - (acompanha CD-RM 
contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 

interpretação de Libras e legendado) 
Antônio Jonas Dias Filho - Márica Honora 

Jogos, brincadeiras e cantigas - (acompanha CD-RM 
contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 

interpretação de Libras e legendado) 
Antônio Jonas Dias Filho - Márica Honora 

Religião africana no Brasil - (acompanha CD-RM 
contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 

Antônio Jonas Dias Filho - Márica Honora 
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interpretação de Libras e legendado) 

A influência africana no nosso idioma - (acompanha CD-
RM contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 

interpretação de Libras e legendado) 
Antônio Jonas Dias Filho - Márica Honora 

A história dos Africanos no Brasil - (acompanha CD-RM 
contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 

interpretação de Libras e legendado) 
Antônio Jonas Dias Filho - Márica Honora 

Folclore e lendas - (acompanha CD-RM contendo: 

Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação 
de Libras e legendado) 

Antônio Jonas Dias Filho - Márcia Honora 

Personalidades e personagem - (acompanha CD-RM 
contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 

interpretação de Libras e legendado) 
Antônio Jonas Dias Filho - Márcia Honora 

Chapeuzinho vermelho - ( Indicativos de braile, Libras, 
baixa visão, pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Pinóquio - ( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, 
pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Os três porquinhos - ( Indicativos de braile, Libras, baixa 
visão, pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Cinderela - ( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, 
pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

O patinho feio - ( Indicativos de braile, Libras, baixa 
visão, pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

A pequena sereia - ( Indicativos de braile, Libras, baixa 
visão, pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

A bela e a fera - ( Indicativos de braile, Libras, baixa 
visão, pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Rapunzel - ( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, 
pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Branca de Neve - ( Indicativos de braile, Libras, baixa 
visão, pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

A bela adormecida - ( Indicativos de braile, Libras, baixa 
visão, pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Manual do professor Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

CR-ROM - atividades pedagógicas adaptadas Márcia Honora - Mary Lopes E. Frizanco 

Chapeuzinho vermelho - (acompanha CD/DVD - Vídeo 
VCD com interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3) 
Márcia Honora 

Os três porquinhos - - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD 
com interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3 
Márcia Honora 

A bela adormecida - - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD 
com interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3 
Márcia Honora 

A pequena sereia - - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD 
com interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3 
Márcia Honora 

Branca de Neve - - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD 
com interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3 
Márcia Honora 

O patinho feio - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3 
Márcia Honora 

A bela e a fera - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3 
Márcia Honora 

Cinderela - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3 
Márcia Honora 

Pinóquio - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3 
Márcia Honora 

Rapunzel - (acompanha CD/DVD - Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 

atividades, Cantigas em MP3 
Márcia Honora 

Brinquedos Pedagógicos Quantidade 
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Ábaco Aberto Translúcido de Plástico - Confeccionado em 
M.D.F. plástico  translúcido e madeira,  base com 
serigrafia  atóxica,  medindo  30 x 7 x 12 cm,  05 

varetas fixas na base e 50 argolinhas de  P.V.C. rígido  
translúcido coloridas. 

3 

Sequência Lógica Inclusão Social - Confeccionada em  
M.D.F. composta por 16 peças de 7 x 7 cm 

representando as sequências e os momentos de cada 
um em figuras, pintadas e serigrafadas com tinta 

ultravioleta atóxica em uma das faces. 

3 

Dominó em Braille em material M.D.F, com 28 peças - 
contendo o selo do Inmetro, sendo os seguintes temas: 

Multiplicação, Subtração, Formas Geométricas, 
Encontrando a Sombra, Frações, Alimentação Saudável, 
Figuras e Palavras, Trânsito, Meios de Transporte, Horas, 

Frases e Alfabetização. 

3 

Tangram - Confeccionado em M.D.F. Composto por: 05 
bases de 14 x 14 cm,  pintadas com tinta atóxica, 

totalizando 35 peças coloridas. 
4 

Dominó Percepção Tátil - Confeccionado em M.D.F. 28 
peças de 9,5 x 5,5 cm, pintada em uma das faces com 
tinta ultravioleta atóxica. Peças  que se encaixam entre 
si, com figuras geométricas vazadas que se associam a 

outras peças. 

3 

Painel de Libras – Painel confeccionado em E.V.A., 
medindo 100 x 60 cm, contendo 26 letras do alfabeto + 
Ç, 10 figuras de números. Ideal para desenvolvimento 

pedagógico (concentração, tato, audição e visão). 

3 

Hora Braille - Confeccionado em M.D.F. medindo 30 x 30 
cm. Acompanha ponteiros móveis em E.V.A., fixados 
com parafuso de plástico. 2 sapatas para posicioná-lo 

em pé. 

3 

Jogo de dama e trilha adaptado - Jogo confeccionado em 
M.D.F., E.V.A., Fecho de Contato e lixa. Composto por 2 
tabuleiros medindo 20 x 20 cm cada. Acompanha 54 

bolinhas de E.V.A. com lixa e Fecho de Contato colados. 

3 

CONTEÚDO DIGITAL 

Conteúdo Digital com Videoaulas com libras – Língua Portuguesa – aulas de 
01 a 03 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital com Videoaulas com libras – Língua Portuguesa – aulas de 
04 e 05 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital com Videoaulas com libras – Língua Portuguesa – aulas de 
06 a 08 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital com Videoaulas com libras – Língua Portuguesa – aulas de 
09 e 10 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital com Videoaulas com libras – Matemática – aulas de 01 a 
03 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital com Videoaulas com libras – Matemática – aulas de 04 e 
05 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital com Videoaulas com libras – Matemática – aulas de 06 a 
08 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital com Videoaulas com libras – Matemática – aulas de 09 e 
10 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital - A internet como fator de exclusão do surdo no Brasil Ed. VIVA 

Conteúdo Digital com Historietas contadas em Libras (Clélia Ramos)  

ARMÁRIO 
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Armário: Confeccionado em aço carbono (SAE 1008/1010) com acabamento pelo sistema de 
tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, 
com desengraxante, decapante, fosfatizante, passivador e pintura através do sistema 
eletrostático a pó hibrida com secagem em estufa a 200 º C com superfície lisa e uniforme com 
camada de tinta de espessura mínima de 70 micras, Contendo 02 portas laterais confeccionadas 
em chapa de aço (0,45 mm), 01 (um) fundo e 03 (três) bandejas superiores confeccionadas em 
chapa (0,4 mm) possuindo reforço tipo OMEGA em cada prateleira e no fundo. As bases deverão 
ser confeccionadas em chapa de aço SAE 1008/1010 com espessura mínima de 1,20 mm 
dobradas em forma de "U" e rodapé em chapa de aço também 1,20 mm. 
Prateleiras: 03 (três) unidades de prateleiras confeccionadas em chapa de aço 0,45 mm pintadas 
na cor do móvel e possuindo regulagem de 05 em 05 cm.  
Suporte: Armário será montado sobre 04 (quatro) rodízios em acrílico posicionado nas quatro 
extremidades do mesmo garantindo um rolar suave com capacidade de suportar 150 quilos por 
móvel, distribuídos uniformemente. 
Montagem: Estrutura do corpo, porta e reforços através do processo de solda. Cores: Toda a 
estrutura e bandejas em Cinza claro, Portas em cores variadas 
Dimensões: 1.75 m (altura) x 0.75 m (Largura) x 0.35 m (Profundidade). 

 

 

04. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

4.1- Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos 

com embalagem, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e 

quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o fornecimento do objeto. 

Não será permitido, portando, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

 

05. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

5.1 - Disponibilizar a CONTRATANTE um e-mail e disponibilizar em seu quadro de 

funcionários, funcionário (s) para receber, responder, encaminhar e controlar, os 

pedidos e o fornecimento do município. 

 

5.2- Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos produtos ora 

pactuados, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-

de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 

 

5.3- Fornecer os produtos, conforme especificações contidas neste Termo de 

Referência e conforme solicitações desta municipalidade. 

 

5.4- Somente fornecer ou entregar quaisquer produtos, mediante Pedido de 

Fornecimento com Nota de Empenho, assinado pelo Secretário responsável. 

 

5.5- Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento 

dos produtos. 

 

5.6- Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolva independente de solicitação. 

 

5.7- Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e 

municipais. 

 

5.8- Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao 

CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento dos 

produtos objeto deste Termo de Referência. 

 

5.9- Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham 

a prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou 
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terceiros, verificados em decorrência da execução do objeto deste Termo de 

Referência. 

 

5.10- Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto entregue em desacordo 

com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vicio 

ou que vier a apresentar problema quanto ao seu consumo, dentro do período de 

garantia ou prazo de validade. 

 

5.11- Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido. 

 

06. DAS RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE 

 

6.1 - Designar funcionário (s) para receber (em) e fiscalizar (em) o fornecimento 

dos produtos, para verificação de conformidade do objeto com as especificações 

exigidas neste Termo de Referência.  

 

6.2- Devolver todos e quaisquer produtos cuja especificação esteja em desacordo 

com o exigido neste Termo de Referência, garantia inferior às atribuídas a cada 

produto. 

 

6.3- Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de 

seus interesses, respeitando o prazo de entrega atribuída a CONTRATADA. 

 

6.4- Prestar as informações necessárias, com clareza, quanto aos procedimentos 

para a entrega dos produtos solicitados, comunicando por escrito e em tempo hábil, 

à CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos 

relacionados à execução do objeto. 

 

6.5- Notificar e/ou aplicar as penalidades a CONTRATADA, quando ocorrer o 

descumprimento das obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos 

ou irregularidades encontradas na execução do objeto.  

 

6.6- Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA, 

correspondentes aos fornecimentos solicitados e efetuados conforme Pedido de 

Fornecimento. 

 

07. DA ADJUDICAÇÃO E DA VIGÊNCIA DA ATA 

 

7.1- A adjudicação será feita por ITEM. E a ata terá a vigência de 12 (doze) meses. 

 

08.      DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO E DA GARANTIA DOS PRODUTOS 

 

8.1- Os produtos relacionados serão entregues na sede da Secretaria Municipal de 

Educação, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08h00min as 14h00min, 

prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados da solicitação oficial /ou emissão do 

empenho. 

 

8.2- Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será 

atestada, caso contrário a CONTRATADA será notificada para que realize a troca 

em perfeito estado e com plenas condições de uso. 

 

8.3- Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a 

CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, 

contadas do prazo de entrega constante do objeto. 
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a) A justificativa será analisada pela CONTRATANTE, que tomará as providências 

necessárias para adequação do fornecimento. 

 

8.4- Os materiais que não respeitar as especificações solicitadas, que 

apresentarem prazo de má qualidade (total ou parcial), deverão ser substituídos 

por outros, respeitando as especificações técnicas trazidas no Termo de Referência. 

Os gastos decorrentes da troca serão arcados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 

8.5– Os produtos serão entregues de forma parcelada, conforme a necessidade da 

secretaria. 

 

8.6 - O objeto deverá ser NOVO e deverá ser entregue em perfeito estado e com 

plenas condições de uso. O Município se reserva o direito de devolver o objeto que 

não atender ao que ficou estabelecido no Edital ou no Contrato, e/ou que não esteja 

adequado para o uso. 

 

8.7 - Os itens de caráter consumíveis deverão ter prazo de validade mínimo de 12 

(doze) meses, já os materiais de caráter permanentes deverão apresentar garantia 

de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo. 

 

09.     DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMEMENTÁRIA 

 

9.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 

presente certame serão da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Unidade Orçamentária: 02.01 

Programa Atividade: 12.361.0003.2025 

Elemento Despesa: 4.4.90.52 

 

10.     DO PAGAMENTO 

 

10.1- O Município de Santa Filomena/PE, através da Secretaria solicitante, efetuará 

o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega devidamente realizada, 

aprovada e atestada pelo funcionário designado pela Secretaria solicitante. 

  

10.2- A Nota Fiscal emitida pela LICITANTE VENCEDORA deverá conter, em local 

de fácil visualização, a indicação do nº do Contrato, n° do Pregão e n° da Ordem 

de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

 

Santa Filomena/PE, 13 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Marleide Ingracia de Castro Ribeiro 

Secretária Municipal de Educação. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

 

 

Senhor Contratante, 

 

Seguindo os ditames editalícios, apresento a Vossa Senhoria a nossa 

Proposta de Preços para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, que tem por objeto 

o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, 

para futuras e eventuais Aquisições de material lúdico Multidisciplinar para as 

escolas da Rede de Ensino Público do Município de Santa Filomena (PE), formulada 

da seguinte maneira: 

 

RELAÇÃO DOS ITENS (De acordo com o Anexo I do Edital) 

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO MARCA e/ou 

FABRICANTE  
UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1.       

2.       

(...)       

 

  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$............................( ). 

 

Declaramos que a validade desta proposta é de ( ) dias, a contar da data 

da abertura da mesma. 

 

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão 

inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, 

seguros e demais encargos inerentes ao objeto contratado. 

 

As entregas serão efetuadas conforme prazo constante no Edital. 

 

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco........................., 

conta corrente nº , agência...................., e nosso telefone para contato é 

................, fax e e-mail.............................. 

 

Atenciosamente, 

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Diretor ou Representante Legal – RG nº 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DO ART. 7º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (QUALIFICAÇÃO 

TRABALHISTA)  

 

 

 

 

 

............................................................., inscrita no CNPJ nº , por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ........................... e do CPF-MF nº , DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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 ( ). 

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

 

 

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO 

ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº      ,  por intermédio do seu representante 

legal, Sr(a)  , portador(a) da carteira  de identidade      , expedida pelo  , 

Declara sob as penas da Lei, que temos pleno conhecimento e preenchemos todos 

os requisitos para atendimento às exigências de Habilitação do Certame acima 

identificado, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas, conforme legislação 

pertinente. 

 

 

Cidade - UF,____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 

 

 

............................................................................. (nome da empresa), CNPJ 

nº ............................................., (endereço completo), declara sob as penas da 

lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua 

habilitação na licitação em referência e está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

 

(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ nº  , por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a)..., portador(a) da Carteira de Identidade nº....... e 

do CPF nº , doravante denominada LICITANTE, para fins do disposto no 

subitem 12.5.5 alínea “d” do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº 022/2021, 

foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 

Eletrônico Nº 022/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 

Eletrônico Nº 022/2021não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº   022/2021, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 

Nº 022/2021quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 

Eletrônico Nº 022/2021não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 

Pregão Eletrônico Nº 022/2021antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 

Eletrônico Nº 022/2021não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do MUNICÍPIO DE SANTA 

FILOMENA - PE, antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2021. 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 

 

__________________________________ 

Diretor ou Representante Legal – RG nº 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

(NOME         DA       EMPRESA) CNPJ nº, (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as 

penas da lei, que está enquadrada como____________________, nos termos dos 

incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

e não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

OBSERVAÇÃO: A falsidade desta declaração caracteriza o crime previsto no artigo 

299 do Código Penal (crime de falsidade ideológica), sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

 

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2021. 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2021 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

CELEBRADA ENTRE O 

MUNICÍPIO DE SANTA 

FILOMENA/PE, por intermédio 

da (o) _______ E A 

EMPRESA______________. 

 

Aos _____________ dias do mês de _________ de 2021, de um lado o 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.732/0001-10, com sede situada na Rua Genésio 

Marinho Falcão, S/N, Centro, Santa Filomena/PE, através do (a) _________, 

inscrito no CNPJ sob o nº _________, com sede situada na Rua Genésio Marinho 

Falcão, s/n, Bairro Centro, Cidade de Santa Filomena/PE, neste ato representado 

pela (o) sua (eu) Secretária (o), a (o) Sra (o). _________________, inscrita (o) 

no CPF nº _______, residente e domiciliado na cidade de Santa Filomena/PE, neste 

ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE 

PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, e de outro 

lado, a Empresa__________,  inscrita no CNPJ nº ____________,  localizada na 

__________________, neste ato  representada  por ___________________,   

inscrito   (a)   no   CPF  nº _________________, residente e domiciliado 

na__________________________, doravante denominada FORNECEDOR, tem 

entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de 

compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições 

estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto da presente Ata é o registro de preços para aquisição de material lúdico 

Multidisciplinar para as escolas da Rede de Ensino Público do Município de Santa 

Filomena (PE), conforme Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico 

nº 022/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Esta Ata não obriga a Prefeitura de Santa Filomena - PE a 

firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo 

ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a 

legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do 

registro, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

REGISTRADOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

MARCA 

E/OU 
FABRICANTE 

UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
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1.       

2.       

(...)       

 

§1º O valor global para o fornecimento dos itens, objeto desta ATA é de R$ 

___________ (_______________). 

 

§2º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, 

devendo ser promovidas negociações com os prestadores de serviços. 

 

§3º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de 

negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 

 

§4º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não 

pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

FILOMENA - PE poderá liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, 

sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados. 

 

§5º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão 

ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 

apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 

vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. 

 

§6º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele 

apurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PE para determinado 

item de cada ITEM. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) 

PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

§1° São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata: 

 

a) Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE (Órgão Gerenciador). 

 

§2º Os Órgãos Participantes e Gestores observarão as competências estabelecidas 

nos artigos 5° e 6° do Decreto Federal n° 7892/13. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

  

§1°. Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo do 

Edital e da presente ata, a prática de todos os atos de controle e administração do 

Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços; 

b) promover, periodicamente, em intervalos não superiores a 60 (sessenta) 

dias, ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar se os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados na Administração Pública; 

c) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório;  



 

 PREFEITURA DE SANTA FILOMENA  

Rua Genesio Marinho Falcao, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 

 

 
www.santafilomena.pe.gov.br 

e) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 

descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações; 

f) designar funcionário (s) para acompanhar e fiscalizar a ata, de modo a 

garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e 

da proposta;  

g)  devolver todos e quaisquer produtos cuja especificação esteja em desacordo 

com o exigido no Termo de Referência, validade inferior às atribuídas a cada 

produto e ou produtos com validade vencidos;  

h)  prestar as informações necessárias à EMPRESA FORNECEDORA relativas aos 

procedimentos para a entrega dos produtos solicitados, comunicando por escrito e 

em tempo hábil quaisquer instruções ou procedimentos que deverão ser adotados 

na execução do objeto;  

i)  notificar e/ou aplicar as penalidades a empresa fornecedora dos 

produtos/materiais, quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, 

fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução 

do objeto;  

j)  pagar no vencimento as faturas apresentadas pela empresa fornecedora, 

correspondentes aos fornecimentos solicitados e efetuados;  

k)  providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, 

no Diário Oficial do Município, http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/ e 

demais meios da imprensa oficial se necessário;  

l)  manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a 

documentação a ele referente; e 

m) controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de 

seus interesses, respeitando o prazo de entrega atribuída a empresa fornecedora. 

 

CLÁUSULA QUINTA- DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR 

 

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Eletrônico – Registro de Preços 

nº. 022/2021 e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata, com 

validade de 12 (doze) meses, e ainda o seguinte: 

 

a) Fornecer os materiais, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de 

acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta;  

b) Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos itens ora 

pactuados, dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-

obra, taxas, contribuições, encargos sociais;  

c) Entregar os produtos descritos no Termo de Referência, em perfeitas 

condições, na sede do órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal 

para fins de atestação e liquidação pela Secretaria solicitante;  

d) Somente fornecer ou entregar quaisquer produtos, mediante Pedido de 

Fornecimento com a Nota de Empenho, assinado pelo Secretário solicitante;  

e) Permitir que os servidores designados pela Secretaria solicitante, sempre 

que convier, fiscalize o fornecimento dos produtos;  

f) Prestar esclarecimentos a Secretaria solicitante, sobre eventuais atos ou 

fatos noticiados que a envolva independente de solicitação;  

g) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais 

e municipais resultantes da execução desta Ata;  

h) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito a Secretaria 

solicitante, a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento do objeto desta 

Ata;  



 

 PREFEITURA DE SANTA FILOMENA  

Rua Genesio Marinho Falcao, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 

 

 
www.santafilomena.pe.gov.br 

i) Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham 

a prejudicar funcionários e/ou bens do município, fornecedora ou terceiros, 

verificados em decorrência do fornecimento do objeto desta Ata;  

j) Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco 

os materiais no total ou em parte e dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis que 

constar má qualidade, ou recusados pela secretaria solicitante;  

k) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha 

causar ao município ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da 

execução do objeto, não sendo o a secretaria solicitante, em nenhuma hipótese, 

responsável por danos indiretos ou lucros cessantes;  

l) Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta 

ou indiretamente, à Contratante e a terceiros, decorrentes do fornecimento do 

objeto desta Ata; e 

m) Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de 

trabalho serão de exclusiva responsabilidade da empresa fornecedora, assim como, 

no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os orçamentos consignados para as Secretaria Municipal de Educação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO 

 

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, 

conforme a seguir: 

  

I. Por iniciativa do MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA – PE: 

 

a) Quando o prestador de serviços der causa à rescisão administrativa da ata 

de registro de preços para prestação/fornecimento decorrente deste Registro, nas 

hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do Regulamento de Licitações e Contratos; 

 

b) Quando o prestador de serviços/fornecedor não assinar a Ata de Registro 

de preços de fornecimento, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de 

SANTA FILOMENA - PE, sem justificativa aceitável. 

 

II. Por iniciativa do prestador de serviços: 

 

a) Mediante solicitação escrita, comprovando estar o prestador de serviços 

impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços. 

 

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será 

informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao 

processo administrativo da presente Ata. 

 

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador de 

serviços, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, 

considerando-se cancelado o preço registrado. 
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§ 3º A solicitação do prestador de serviços para cancelamento dos preços 

registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Santa Filomena – 

PE, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta 

Ata, respeitado o direito de defesa prévia. 

 

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Prefeitura 

Municipal de Santa Filomena - PE poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua 

execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o prestador de serviços 

cumpra integralmente a condição contratual infringida; 

 

CLÁUSULA NONA – DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

§1° O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega 

dos produtos, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável 

da Secretaria Solicitante. O recibo comprovante da entrega deverá ser 

encaminhado ao Setor Financeiro, para emissão de empenho, acompanhado dos 

seguintes documentos atualizados:  

 

a) Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

b) Certidão de Regularidade com o FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais;  

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do 

Trabalho; e  

e) Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal.   

 

§2º A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para 

retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado para pagamento, 

os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO DA ATA   

  
§1º - A gestão da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será exercida pelo (a) servidor 

(a) Sr. (a). ____________________, matrícula n.º ___, devidamente credenciada 

pela Secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 

8.666/93, com suas alterações).  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.  

 

§1º O objeto desta Ata, deverá ser entregue na sede da secretaria solicitante, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 16h00min, no prazo máximo 

de até 10 (dez) dias, contados da solicitação oficial /ou emissão do empenho. 

 

§2º A FORNECEDORA obriga-se a fornecer o objeto desta Ata, em conformidade 

com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira 

responsabilidade a substituição dos mesmos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, caso 

não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a 

CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais 

entregues.  

 

§3º Todas as despesas relativas à entrega dos materiais, tais como fretes e/ou 

transportes, dentre outras correrão exclusivamente por conta da FORNECEDORA. 
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§4º O recebimento se efetivará nos seguintes termos:  

 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com 

a especificação; e  

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais 

e consequente aceitação pelo setor competente. 

 

§5º Recebidos os materiais, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, 

vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata 

substituição dos mesmos.  

 

§6º Os produtos objeto desta Ata serão entregues de forma parcelada, de acordo 

com as necessidades apresentadas pela Administração. 

 

§7º O objeto deverá ser NOVO e deverá ser entregue em perfeito estado e com 

plenas condições de uso. O Município se reserva o direito de devolver o objeto que 

não atender ao que ficou estabelecido no Edital ou nesta ARP, e/ou que não esteja 

adequado para o uso. 

 

§8º Os itens de caráter consumíveis deverão ter prazo de validade mínimo de 12 

(doze) meses, já os materiais de caráter permanentes deverão apresentar garantia 

de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.  

 

§1º A Prefeitura Municipal de Santa Filomena poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades:  

 

a) Advertência;  

b) Multa na forma estabelecida no subitem 24.1, alínea “b” do edital;  

c) Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o 

Município de Santa Filomena, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade.  

 

§2º As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas 

juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da 

FORNECEDORA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, 

a contar da notificação.  

 

§3º Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar o Órgão Gerenciador em perdas 

e danos, por:  

 

a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 5% (cinco por 

cento) do valor da quantidade requerida;  

b) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, pela falta 

de entrega ou pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada no primeiro 

dia após o vencimento do prazo estipulado para a entrega: 10% (dez por cento) 

do valor da quantidade requerida;  

c) Pela demora em substituir o(s) produtos(s)/material(is)rejeitado(s), 

caracterizada pelo não cumprimento do prazo especificado no Termo de Referência: 

2% (dois por cento) do valor do(s) produto(s)/material(is) rejeitado(s);  
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d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, 

com alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos 

anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento, até o limite 

de 10%.  

 

§4º No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 

descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e 

§ 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês;  

 

§5º A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV 

do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de 

aplicação das sanções serão publicados resumidamente nos meios da imprensa 

oficial; exceto quando se tratar de advertência ou multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 
  
§1º O fornecimento dos produtos constante nesta Ata será fiscalizado por servidor 

ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes deste 

processo, doravante Sra. _________________, matrícula nº: ____, Sr. 

_________________, matrícula n.º ___, Sr. _____________________, 

matrícula n.º ____, e Sra. ______________________, matrícula n.º ___, nos 

termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93 denominados “Fiscalização”, que terá 

autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.  
  
§2º Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições:  
  
a) Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata 

e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos 

que comprovem essas solicitações de providências;  
  
b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;  
  
c) Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas 

aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;  
  
d) Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados.   
  
e) Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais 

glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo 

circunstanciado necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da 

Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, 

conforme definido no instrumento da Ata de Registro de Preços.   
  
f) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções 

devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;   
  
g) Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a 

possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;   
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h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, informando 

ao Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à 

regularização das faltas ou defeitos observados;  
  
i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de 

materiais de reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, 

principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;  
  
j) Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu 

Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações 

bilaterais;   
  
k) Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados 

à Ata, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de 

identificação e bom comportamento;  
  
l) Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta Ata, propondo, 

sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o 

fornecimento/serviços;   
  
m) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes 

às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas 

atividades;  
 
§3º O servidor designado Fiscal da Ata/Contrato deverá manter cópia dos 

seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento 

das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:  
  
a) termo da Ata/Contrato;   
b) todos os aditivos, se existentes;   
c) edital da licitação;  
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;  
e) proposta do Fornecedor/Contratada;   
f) relação de faturas recebidas e pagas;   
g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.   
  
§4º O Fiscal da Ata/Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência 

da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) 

responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade 

do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da 

necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu 

interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos 

procedimentos licitatórios.  
  
  
a) Após essa manifestação, o Fiscal da Ata/Contrato deverá elaborar uma nota 

técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e 

eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de 

Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável 

pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se 

os prazos consignados no Subitem §2º da Ata desta Cláusula.  
  
b) No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do 

fornecimento/serviços, deverá o Fiscal da Ata/Contrato submeter o assunto à 
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autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração 

de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao 

Gestor da Ata/Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da 

nova contratação.  
  
  
c) Cumpre também ao Fiscal da Ata/Contrato, além da conferência do adequado 

cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, 

quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos 

licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos 

pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.   
  
§5º A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades 

contratuais.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CADASTRO DE RESERVA 

§1º O Órgão Gerenciador registra a existência de Cadastro de Reserva para o (s) 

item (ns): _____, conforme Ato formalizado por empresa licitante enviado via 

sistema, anexado a esta ARP, devendo ser observadas as disposições constantes 

no item 9 do Edital. 

§2º Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no Edital, 

bem como nos seus 

§3º Anexos, em especial nesta ARP, deverão ser observados pela(s) 

fornecedora(s) registrada(s) no Cadastro Reserva. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

O Foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir 

eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

§1º À Secretaria contratante cabe o direito de revogar esta Ata por interesse 

público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata.  

 

§2º Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a 

execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer 

delas, para o cometimento de outras.  

§3º A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar 

os fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do 

fornecimento à Fornecedora registrada em igualdade de condições, observando-se 

a existência de Cadastro de Reserva. 

 

§4º Integra esta Ata, o Processo licitatório nº ___/2021, Edital de Pregão 

ELETRÔNICO nº ___/2021 e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins 

de direito, independente de transcrição e lhe são anexos.  

 

§5º Compete ao Município de Santa Filomena dirimir divergência, de qualquer 

natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito 
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acordo, firmam a presente Ata em 04 (quatro) vias, a qual lida e achada conforme, 

é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.  
 

 

 

_____________________________________ 

___________________ 

______________ 

Secretária (o) Municipal de ______. 

ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO 

 

 

_____________________________________ 

[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa] 

FORNECEDOR 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) __________________________  2) ___________________________ 

CPF:      CPF: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

 

 

ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO Nº __/2021 

 

Contrato que entre si celebram o 

MUNICÍPIO DE SANTA 

FILOMENA/PE, por intermédio 

do _______ e a empresa 

________________, na forma 

abaixo: 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA 

FILOMENA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

01.613.732/0001-10, com sede situada na Rua Genésio Marinho Falcão, S/N, 

Centro, Santa Filomena/PE, através do (a) _________, inscrito no CNPJ sob o nº 

_________, com sede situada na Rua Genésio Marinho Falcão, s/n, Bairro Centro, 

Cidade de Santa Filomena/PE, neste ato representado pela (o) sua (eu) Secretária 

(o), a (o) Sra (o). _________________, inscrita (o) no CPF nº _______, residente 

e domiciliado na cidade de Santa Filomena/PE, doravante denominado 

CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ____________, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na Rua _______________ nº __, Bairro _____, na cidade 

de _______, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________, neste ato 

representado por ___, inscrito no CPF/MF sob o n.º ________________, residente 

e domiciliado na cidade de _________, de ora em diante denominada 

CONTRATADA, considerando o disposto na Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, e a Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar 123/06 e tendo em 

vista a homologação em __/___/___ do resultado do Pregão (Eletrônico) n° 

__/2021 têm justos e acordados entre si o seguinte:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

1.1 - Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 

022/2021observados os dispositivos na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 

2002, pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no Decreto 

Municipal nº 048/2020, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

atualizada pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 

8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

2.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material lúdico 

Multidisciplinar para as escolas da Rede de Ensino Público do Município de Santa 

Filomena (PE), consolidados no Anexo I deste contrato, parte integrante do 

presente instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

 

3.1 - O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
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4.1 - Pela entrega dos itens, objeto deste contrato, especificados na Cláusula 

Segunda, pagará o CONTRATANTE a CONTRATADA o valor global de R$ ___ 

(________________). 

 

4.2 - O pagamento somente será efetuado em transferência ou depósito bancário, 

na conta corrente do Banco, em nome da pessoa jurídica ou em cheque nominal à 

empresa. 

 

4.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega 

devidamente realizada, aprovada e atestada pela Secretaria solicitante. O recibo 

comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria, que providenciará 

solicitação de empenho ao setor competente, acompanhada da documentação 

necessária para que seja efetuado o pagamento. 

 

4.4 - A Secretaria encaminhará à Gerência Financeira, solicitação de pagamento 

acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 

 

4.5 - A CONTRATADA deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins de 

pagamento, os seguintes documentos atualizados: 

 

I – Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

II – Certidão de Regularidade com o FGTS; 

III – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do 

Trabalho; 

V – Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal. 

 

4.6 - A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do nº do Contrato, do nº do Pregão e do n° da Ordem de 

Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 

5.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes 

na assinatura do contrato, será assegurada a recomposição dos valores ora 

contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na 

conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS 

 

6.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor do bem, pelo atraso na entrega do (s) produtos(s)/material(is).  

  

6.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

bem pela falta de entrega do (s) produtos(s)/material(is) ou pela recusa em 

realizá-lo, caracterizada no primeiro dia após o vencimento do prazo estipulado 

para a entrega do mesmo. 

 

6.3 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) do valor do 

bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do material, pela demora em 

substituir o (s) produtos(s)/material(is) defeituoso(s), a contar do prazo estipulado 
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no Termo de Referência. 

 

6.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) do valor 

contratado, para cada infração, pelo não cumprimento de qualquer condição fixada 

na Lei 10.520/2002, com alterações ou no instrumento convocatório e não 

abrangida nos incisos anteriores, até o limite de 10%.  

 

6.5 – O valor da(s) multa(s) deverá(ao) ser recolhido(s) a Tesouraria deste 

Município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação. 

 

6.6 – A(s) multa(s) também poderá(ao) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) 

devidos pela PMSF-PE, da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da 

empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com 

as demais sanções já previstas. 

 

6.7 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1 - Disponibilizar a CONTRATANTE um e-mail e disponibilizar em seu quadro de 

funcionários, funcionário (s) para receber, responder, encaminhar e controlar, os 

pedidos e o fornecimento do município. 

 

7.2 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos produtos 

ora pactuados, instalações, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete, 

impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 

 

7.3 - Fornecer os produtos, conforme especificações contidas neste contrato e 

conforme solicitações desta municipalidade. 

 

7.4 - Somente fornecer ou entregar quaisquer produtos, mediante Pedido de 

Fornecimento com Nota de Empenho, assinado pelo Secretário responsável. 

 

7.5 - Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento 

dos produtos. 

 

7.6 - Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolva independente de solicitação. 

 

7.7 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e 

municipais. 

 

7.8 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao 

CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento dos 

produtos objeto deste contrato. 

 

7.9 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham 

a prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou 

terceiros, verificados em decorrência da execução do objeto deste contrato. 

 

7.10 - Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco 

os produtos no total ou em parte e dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, que 
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constar má qualidade, garantia inferior a solicitada e ou recusados pela 

CONTRATANTE. 

 

7.11 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha 

causar o CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da 

execução do objeto, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, 

responsável por danos indiretos ou lucros cessantes. 

 

7.12 - Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta 

ou indiretamente, à CONTRATANTE e a terceiros decorrentes do fornecimento dos 

produtos com vícios ou defeitos, durante os prazos de garantias e mesmo depois 

do vencimento do Contrato; 

 

7.13 - Cumprir a legislação trabalhista, convenções coletivas e/ou acordos de 

trabalho da categoria e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 

relacionadas ao pessoal envolvido na execução do objeto. 

 

7.14 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de 

trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no 

caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1 - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na 

Cláusula Quarta deste instrumento. 

 

8.2 - Designar, por meio da Secretaria, pessoas responsáveis pelo 

encaminhamento e fiscalização do objeto ora pactuado. 

 

8.3 - Aquelas contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021, aqui não 

transcritas. 

 

8.4 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações contratuais. 

 

8.5 - Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de 

seus interesses, respeitando o prazo de entrega atribuída a empresa fornecedora. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1 – Além da cobrança de multa prevista na Cláusula Sexta, poderá, ainda, a 

CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções: 

I - Advertência por escrito; 

 

II - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento 

de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DA GARANTIA E DO 

LOCAL DE ENTREGA  

 

10.1 – O objeto deste Contrato, deverá ser entregue de forma parcelada, através 

de atendimento imediato, mediante apresentação de requisição de fornecimento 

(nota ou recibo personalizado com a logomarca da licitante Contratada) 

devidamente assinada pelo titular da Secretaria requerente. 

 

10.2 - O objeto desta Ata, deverá ser entregue na sede da Secretaria Solicitante, 

de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 16h00min, no prazo 

máximo de até 07 (sete) dias úteis, contados da solicitação oficial /ou emissão 

do empenho. 

 

10.3 - Todas as despesas relativas à entrega dos materiais, tais como fretes e/ou 

transportes, dentre outras correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA. 

 

10.4 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos:  

 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com 

a especificação; e  

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais 

e consequente aceitação pelo setor competente. 

 

10.5 - No caso de se constatarem irregularidades no(s) produtos(s)/material(is) 

fornecido(s), a CONTRATADA será notificada para substituí-lo no prazo de 02 

(dois) dias úteis. 

 

10.6 - Os produtos objeto deste contrato serão entregues de forma parcelada, de 

acordo com as necessidades apresentadas pela Administração. 

 

10.7 - Caso haja atraso na entrega do objeto solicitado, a CONTRATADA 

apresentará justificativa por escrito, em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do 

prazo previsto para a entrega. 

 

a) A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE, que tomará as 

providências necessárias para adequação do fornecimento. 

 

10.8 - O objeto deverá ser NOVO e deverá ser entregue em perfeito estado e com 

plenas condições de uso. O Município se reserva o direito de devolver o objeto que 

não atender ao que ficou estabelecido no Edital ou no Contrato, e/ou que não esteja 

adequado para o uso. 

 

10.9 - Os itens de caráter consumíveis deverão ter prazo de validade mínimo de 

12 (doze) meses, já os materiais de caráter permanentes deverão apresentar 

garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 
  
11.1 – O fornecimento dos produtos constante neste Contrato será fiscalizado por 

servidor ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes 

deste processo, doravante Sra. _________________, matrícula nº: ____, Sr. 

_________________, matrícula n.º ___, Sr. _____________________, 

matrícula n.º ____, e Sra. ______________________, matrícula n.º ___, nos 
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termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93 denominados “Fiscalização”, que terá 

autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.  
  
11.2 – Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições:  
  
I – Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata 

e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos 

que comprovem essas solicitações de providências;  
  
II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;  
  
III – Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e 

multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;  
  
IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados.   
  
V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais 

glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo 

circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do Contrato e enviar ao 

Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço 

ajustado, conforme definido no instrumento contratual. 
  
VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções 

devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;   
  
VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a 

possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;   
  
VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com 

vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;  
  
IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de 

materiais de reposição, destinados à execução do objeto do Contrato, 

principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;  
  
X- Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu 

Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações 

bilaterais;   
  
XI - Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador 

vinculados ao contrato, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com 

crachá de identificação e bom comportamento;  
  
XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto deste contrato, 

propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o 

fornecimento/serviços;   
  
XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos 

inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas 

atividades;  
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11.3 - O servidor designado Fiscal do Contrato deverá manter cópia dos seguintes 

documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das 

obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:  
  
a) termo da Ata/Contrato;   
b) todos os aditivos, se existentes;   
c) edital da licitação;  
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;  
e) proposta do Fornecedor/Contratada;   
f) relação de faturas recebidas e pagas;   
g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.   
  
11.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência 

da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) 

responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade 

do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da 

necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu 

interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos 

procedimentos licitatórios.  
  
  
11.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota 

técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e 

eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de 

Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável 

pelo Controle dos Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os 

prazos consignados no Subitem 11.2 deste contrato.  
  
  
11.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a 

continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal do Contrato submeter o 

assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a 

elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser 

encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima necessária à 

realização da nova contratação.  
  
  
11.4.3 - Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado 

cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, 

quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos 

licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos 

pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.   
   
11.5 – A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades 

contratuais.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

12.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 

presente contrato serão provenientes das Secretaria Municipal de Educação, nas 

seguintes dotações orçamentarias: 
 

Unidade Orçamentária:  

Programa Atividade:  

Elemento Despesa:  
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Ficha:  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS 

SANÇÕES. 

 

13.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, 

independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma 

das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 

da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a 

parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 

87, da Lei supra referida. 

 

13.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista 

neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que 

causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento 

das condições contratuais. 

 

13.3 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo 

acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade 

do CONTRATANTE e que tornem impossível o fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO   

 

14.1 - A gestão do contrato será exercida pelo (a) servidor (a) Sr. (a). 

____________________, matrícula n.º ___, devidamente credenciada pela 

Secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 

8.666/93, com suas alterações).  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, 

provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa 

sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua 

vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o 

pagamento de forma proporcional a entrega efetivamente executada. 

 

15.2 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente 

Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

 

15.3 - Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº 10.520/2002, 

bem como a lei 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe 

sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os 

casos omissos, os princípios gerais de direito. 

 

15.4 - Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por 

todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e 

impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que 

venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 

 

15.5 – A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida 

dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, podendo a 

supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo artigo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco, como 

competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, 

renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser. 

 

E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este 

instrumento, na presença das testemunhas, em três vias de igual teor e forma. 

 

Santa Filomena/PE, ___ de _____________ de 2021. 

 

____________________________________ 

_____________________________ 

_________________ 

Secretária(o) Municipal de ________. 

CONTRATANTE 

_____________________________________ 

[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa] 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1) _________________________  2) ____________________________ 

CPF:      CPF: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 

 
ANEXO X 

MODELO DE CADASTRO DE RESERVA 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 Constitui objeto deste CADASTRO RESERVA o fornecimento futuro, eventual 

e parcelado de material lúdico Multidisciplinar para as escolas da Rede de Ensino 

Público do Município de Santa Filomena (PE), conforme quantidades e 

especificações técnicas constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital, 

condições contidas na Ata de Registro de Preços, cujos termos são parte integrante 

deste instrumento, para os itens neste Cadastro elencados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EMPRESA REGISTRADA  

 

Dados da empresa 

Razão Social: 

CNPJ/CGC nº: Inscrição Estadual nº: 

Endereço:  

CEP: Cidade: Estado: 

Tel.: E-mail: 

Banco: Agência nº: Conta nº 

 

Dados do responsável pelo Cadastro de Reserva 

Nome Completo:  

CPF nº: RG nº: 

Endereço:  

CEP: Cidade: Estado: 

Tel.: E-mail: 

Cargo/Função que exerce na empresa: 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CADASTRO RESERVA  

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO MARCA e/ou 

FABRICANTE  
UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1.       

2.       

(...)       

VALOR GLOBAL: 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DECORRENTES DO 

CADASTRO RESERVA  

 

4.1 Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas na Ata de 

Registro de Preços serão observadas pelas empresas registradas no Cadastro 

Reserva;  

 

4.2. As sanções descritas na Ata de Registro de Preços, também se aplicam às 

integrantes do cadastro de reserva que convocadas não honrarem o compromisso 



 

 PREFEITURA DE SANTA FILOMENA  

Rua Genesio Marinho Falcao, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 

 

 
www.santafilomena.pe.gov.br 

assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração 

Pública.  

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 

 

 


