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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0134/2021 

 

Interessados: Secretaria de Educação do munícipio de Damianópolis-GO 

Tipo de Licitação: Menor Preço por Item 

 

Fundamento Legal: A presente licitação será regida pela Lei n° 10.520/02, e 

subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, bem como pelas disposições deste Edital. 

 

Local de Abertura: Os envelopes contendo a PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, nomeados através do 

Decreto nº 012/2021, na sala de Licitações desta Prefeitura, Avenida Goiás, n. 139, Centro, 

Damianópolis-GO, CEP: 73980-000;  

 
A Prefeitura municipal de Damianópolis-GO, torna público que no dia 19 de março de 2021, 

às 10:00h, na Sala de Licitações desta Prefeitura; que realizará licitação na modalidade 

PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo por finalidade a 

qualificação e seleção da melhor proposta com o propósito de é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITORIO. Deste 

instrumento convocatório, tendo em vista a solicitação da secretaria de educação, 

processada nos autos de nº 0134/2021, de acordo com o que determina a Lei nº 

10.520/2002, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei Federal Nº 8.666/1993, e suas 

alterações e pelas cláusulas e condições que seguem o presente Edital e seus Anexos.  

 

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 e local anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação da Pregoeira Oficial em sentido contrário.  
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O Edital, com seus anexos, poderá ser requerido, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11:30h 

e das 13:30h às 17:30h, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, pelo site 

http://www.damianopolis.go.gov.br/, ou pelo e-mail: compaselicitadam@gmail.com. 

 
1 – DO OBJETO 

 

Qualificação e seleção da melhor proposta com o propósito de contratação de empresa para 

aquisição materiais Escolares e de escritório, de acordo com as quantidades, condições e 

especificações do Anexo I, Termo de Referência deste instrumento convocatório, tendo em 

vista a solicitação da administração;  
 

2 – DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar deste certame as empresas pertencentes ao ramo de atividade 

pertinente ao objeto desta licitação, de acordo com cada item, e que preencham as 

condições de credenciamento constantes deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a 

legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) que o regulamente, inserindo-se aí, as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para estas duas últimas, será 

concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei 

Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

 

2.2 Não serão admitidos à licitação, como proponentes, interessados reunidos em consórcio, 

empresas sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou que estejam suspensas de 

licitar com o Município de Damianópolis/GO e/ou declaradas inidôneas por quaisquer 

Órgãos Públicos. 

 
3 – DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 

sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público, ou carta de 

credenciamento, com firma reconhecida do outorgante, da qual constem poderes para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" supra, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga, conforme Anexo V. 

 

3.2 Em se tratando do item b) acima, o procurador deverá apresentar cópia reprográfica 

legível ou original do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial, servindo apenas para efeito de verificação da 

Equipe de Apoio e da Pregoeira, sendo, para este ato, devolvida após a conferência. 

 

3.3 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto e cópia do CPF. 

 

3.4 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

 

3.5 A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo fundada justificativa seguida de autorização 

expressa da Pregoeira. 

 

3.6 A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos 

envelopes de Habilitação e Propostas. 

 



 

 
Avenida Goiás, nº 139, Centro, Damianópolis - GO - CEP 73.980-000, CNPJ: 01.740.505/0001-55 

E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br 
 

4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

4.1 A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme 

Anexo II, deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 1 e 2, devendo ser entregue 

concomitantemente ao credenciamento. 

 

4.2 Também deverá ser apresentada fora dos envelopes a comprovação de enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as licitantes que assim se 

enquadrarem). 

 

4.2.1 A Comprovação dar-se-á através da apresentação de Certidão Simplificada emitida 

pela Junta Comercial da sede da licitante, com data de emissão não superior a 60 

(sessenta) dias da data marcada para o certame, onde fique demonstrada a condição de 

enquadramento de ME ou EPP da licitante. 

4.2.2 A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06, 

caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital, podendo, 

inclusive, a Pregoeira fazer diligências para constatar referida situação. 

 

4.3 A não entrega dos documentos solicitados no subitem 4.2.1 para as Microempresas ou 

de Empresas de Pequeno Porte implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o 

regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06. 

 

4.4 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, 

em 02 (dois) envelopes lacrados, constando em sua face frontal preferencialmente na forma 

digitada, além dos dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS/GO 
PREGÃO PRESENCIAL No 010/2021 
ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS/GO 
PREGÃO PRESENCIAL No 010/2021 
ENVELOPE 2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ: 
 

 
4.5 A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com 

suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas 

e, ainda, ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por procurador 

legítimo e legalmente constituído, cujos requisitos já foram discorridos no subitem 3.1, 

letras “a” e “b”; 

 

4.6 Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação 

deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticadas, sempre em perfeito estado de legibilidade, as quais poderão, a qualquer 

momento, ser diligenciadas pela Pregoeira ou por qualquer membro de sua Equipe de Apoio 

para fins de comprovação de sua autenticidade. 

 

5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE A – PROPOSTA 

 

5.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes dados: 

 

a) Nome empresarial, endereço, CNPJ, nº de inscrição estadual e/ou municipal da 

proponente. 

b) número do Processo e do Pregão; 

c) descrição, de forma clara e completa do (s) item (s) do objeto desta licitação e seus 

itens, no(s) qual(is) a licitante participar, em conformidade com as especificações 

mínimas deste Edital; 
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d) definição do Item e suas especificações, constando também: tipo, qualidade, 

quantidade e unidade. Deverá também, obrigatoriamente, ser apresentada a 

marca/modelo do produto ofertado bem como o prospecto do objeto ofertado, com 

suas características essenciais, sendo que tal apresentação vinculará a entrega do bem 

licitado conforme a marca declarada, salvo por força maior, devidamente justificado e 

acatado pela administração; 

e) preço (s) unitário (s) e valor (es) total (is) do somatório dos itens (em algarismos) e 

do valor total do Item (em algarismos e por extenso) em moeda corrente nacional, 

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 

e/ou previsão inflacionária. No preço proposto deverá estar incluso, além do lucro, 

todas as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos 

os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que 

não forem transcritos, serão considerados como já constantes; 

f) Condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota de fiscal 

ou até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, ficando a critério da Administração; 

g) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

h) Dados bancários onde será efetuado o depósito. 

 

5.2 Na falta de quaisquer dos dados elencados constantes da proposta presumir-se-á 

aceitação conf. os termos do Edital. 

 

5.3 Havendo dúvidas quanto às características do objeto ofertado pela licitante, a Pregoeira 

ou o responsável pela análise técnica poderá efetuar diligências para confirmações e 

esclarecimentos. 

 

5.4 Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que 

apresentar preços global ou unitário inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos 

encargos. 
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6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE B - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

6.1 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados, os quais dizem respeito a: 

 

6.1.1 Habilitação Jurídica: 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedade comercial; 

c) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

b) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante; 

c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou equivalente) da sede da licitante; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

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

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, podendo ser emitida no site do TST. 
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6.1.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Certidão Negativa de Falências e concordatas (recuperação judicial) emitida pelo 

Poder Judiciário da sede da licitante, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) 

dias da data da sessão; 

 

6.1.4 Outras Comprovações: 

 

a) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, conforme Lei Federal nº 9.854/99, Anexo III; 

b) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 

legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração, Anexo IV; 

 

6.1.5 Disposições Gerais da Habilitação: 

 

a) Os documentos exigidos nos subitens anteriores deste Edital, somente serão aceitos 

se a data de validade neles assinalados for igual ou superior a data marcada para 

entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo 

de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) 

dias anteriores à data marcada para entrega dos envelopes, salvo apresentação de 

prova hábil para comprovar validade superior. 

b) Os documentos apresentados em cópia reprográfica dispensam autenticação, desde 

que apresentados em perfeita legibilidade, ficando a critério da Pregoeira a 

comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de 

validade, conforme alínea “a” deste subitem. 

c) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na ordem elencada 

nas letras do item 6. 
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d) Os documentos já apresentados no credenciamento ficam dispensados da 

habilitação. 

 

6.1.6 Da Habilitação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, caso em que será assegurado prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame ou de algum item do mesmo, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto anteriormente, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

c) Documentos apresentados com a validade expirada, será aberto prazo de 05 (cinco) 

dias para a emissão de nova certidão em caso de apresentação de certidão vencida. 

 

7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1 No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de 

processamento deste Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos 

interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) minutos. 

 

7.2 Após o credenciamento, os licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II, bem 
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como a declaração de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e 

em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 

7.3 A análise das propostas pela Pregoeira visará o atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas, por itens, as propostas: 

 

a) que não atenderem às especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à 

descrição do item e de seus elementos, fixados neste Edital; 

b) cujo equipamento não for de boa qualidade ou não for condizente com as 

especificações contidas no Termo Referencial; 

c) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes; 

d) cujo preço apresente-se manifestamente inexequível, salvo hipótese de erro gráfico; 

e) que cotarem o(s) Item(s) com elementos (itens) faltantes ou incompletos. 

 

7.3.1 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 

no caso de eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do 

valor da proposta. 

 

7.4 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por 

cento) superior àquela; 

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo 

de 03 (três). 
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c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

7.5 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances, de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio, no caso de empate de 

preços. 

 

7.5.1 A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de 

lances, em relação aos demais empatados e assim sucessivamente, até a definição 

completa da ordem de lances. 

 

7.6 Os lances deverão ser formulados em valores (R$) distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 

 

7.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando restar apenas um participante e os 

demais declinarem da formulação de lances. 

 

7.8 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para esta etapa, na ordem crescente dos valores, para fins de constar em ata 

sendo que, será declarada vencedora a licitante que oferte o menor valor na etapa de 

lances. 

 

7.9 Verificando-se o empate previsto no artigo 44 e § 2º da Lei Complementar n.º 123/2006, 

a pregoeira abrirá prazo de até 05 (cinco) minutos à microempresa ou empresa de pequeno 

porte mais bem classificada, oportunizando lhe que apresente proposta de preço inferior 

àquela originalmente melhor classificada no certame. 
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7.9.2 No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não 

exercer a preferência prevista na alínea anterior, serão convocadas, na ordem 

classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese prevista 

neste subitem e art. 44 e § 2º da Lei Complementar n.º 123/2006, para o exercício dessa 

preferência; 

 

7.9.3 Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas 

microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

 

7.9.4 Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação. 

 

7.9.5 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 

da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

 

7.9.6 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do 

quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do 

direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 

empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 

subitem 8.7.1; 

 

7.9.7 Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e 

não configurada a hipótese de empate, será declarada a melhor oferta aquela proposta 

originalmente vencedora da fase. 
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7.9.8 A Pregoeira poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor, 

com vistas à redução do preço. 

 

7.9.9 Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.10 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os 

preços dos insumos praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora 

licitado. 

 

7.11 A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes esclarecimentos que 

julgar necessários, ainda que tenha de diligenciar para tanto, podendo, inclusive, suspender 

o procedimento do pregão por tempo determinado. 

 

7.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

7.13 Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 

poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

 

a) substituição e complementação de documentos; ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, 

a qual poderá, inclusive, ser utilizada pelo representante de empresa participante, com 

a anuência da pregoeira; 

 

7.13.1 A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 
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7.13.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios, no momento da verificação, podendo a pregoeira autorizar a utilização de outro 

local, inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, mesmo a empresa utilizando-se de outros locais 

ou meios, será está declarada inabilitada. 

 

7.14 Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste edital, a Pregoeira, 

se necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário. 

 

7.15 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) 

licitante(s) será (ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame. 

 

7.16 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 

atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

7.17 Caso não haja empresa selecionada para a etapa de lances com condições de 

habilitação, a Pregoeira chamará ao certame para negociar as licitantes não selecionadas 

para a mencionada etapa e que permaneceram no local da sessão de pregão. 

 

8 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

8.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação 

das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar 

contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
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8.1.1 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à 

licitante vencedora e o encaminhamento do processo a autoridade superior para a sua 

devida homologação. 

 

8.2 Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham 

sido alegados no ato da manifestação na sessão pública de Pregão. 

 

8.3 As razões do recurso deverão ser interpostas em papel timbrado da empresa, em via 

original, assinado e datado pelo representante legal e protocolado no Protocolo Geral da 

Prefeitura em horário de expediente, sendo vedada qualquer manifestação por meio 

eletrônico (e-mail e outros) bem como por fax, os quais não serão apreciados. 

 

8.4 Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informando a autoridade superior. 

 

8.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

superior adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 

 

8.6 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.7 A pregoeira poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será 

devidamente decidido pela autoridade superior. 

 
9 – DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

9.1 A presente licitação destina-se à aquisição de materiais, de acordo com as quantidades, 

condições e especificações do Anexo I, Termo de Referência deste instrumento 



 

 
Avenida Goiás, nº 139, Centro, Damianópolis - GO - CEP 73.980-000, CNPJ: 01.740.505/0001-55 

E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br 
 

convocatório, tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, sendo 

que os materiais deveram ser entregues em até 20 (vinte) dias corridos a partir da assinatura 

do contrato.  

 

9.2 A licitante que efetuar a entrega dos materiais fora do prazo estipulado ficará impedida 

de participar da próxima licitação no Município de Damianópolis-GO, e em caso de 

reincidência, será punida com o impedimento de participação em licitações públicas pelo 

período mínimo de um ano. 

 

9.3 A entrega dos materiais desta licitação deverá ser feita no endereço previsto no 

Pedido/Requisição, correndo por conta da Vencedora as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que 

diretamente ou indiretamente incidirem no fornecimento. 

 

9.4 Havendo rejeição de algum dos materiais, a empresa vencedora deverá substituí-los no 

prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando-se as condições 

estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções 

administrativas estabelecidas pelas leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações. 

 

9.5 Os materiais serão recebidos conforme tipo, qualidade, medidas/dimensões, e demais 

especificações constantes na Proposta apresentada, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 

 
10 – DO PAGAMENTO 

 

10.1 O pagamento decorrente do processo licitado será efetivado após a entrega total dos 

materiais, acompanhado da nota fiscal e de todos os laudos exigidos pelo processo, 

devidamente atestada pelo departamento responsável da Secretaria de até 30 (trinta) dias 

após a apresentação da nota de fiscal ou até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, 

ficando a critério da Administração; 
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10.2 O pagamento será feito mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente 

indicada pela contratada. (OBS. – A(s) notas(s) fiscal(is) deverá(ao) estar em conformidade e 

deverá ser emitida Nota Fiscal Eletrônica NF - e, modelo 55). 

 

10.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa 

vencedora para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a 

fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.  

 

10.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando 

for o caso). 

 
11 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

11.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 

Município de Damianópolis-GO pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer 

atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, 

sujeitará a licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em 

vigor; 

 

11.1.1 Multa de 2% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do 

material, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir da 

solicitação de entrega de material encaminhada pela Administração. 

 

11.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 

dias, ou mais, de atraso. 
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11.3 A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro de seus prazos de validade, 

ensejarão: 

 

11.3.1 Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 30% 

(trinta por cento) sobre o valor total da proposta, lance ou oferta adjudicada. 

 

11.3.2 Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Damianópolis-GO pelo período de até 5 (cinco) anos. 

 

11.4 As multas de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, 

quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, 

que independam da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso. 

 

11.5 Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida 

uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla 

defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. 

 

11.6 As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de 

descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela 

administração autárquica. 

 
12 – DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. 

 

12.1 O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, contado a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o a Lei nº 8.666/93 e desde que ocorra 

motivo justificado a critério da Administração e interesse das partes. 

 

12.1.1 O representante legal da(s) licitante(s) vencedora(s) deverá (ão) comparecer na 

sede administrativa da Prefeitura Municipal para assinatura do instrumento contratual 



 

 
Avenida Goiás, nº 139, Centro, Damianópolis - GO - CEP 73.980-000, CNPJ: 01.740.505/0001-55 

E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br 
 

em até 05 (cinco) dias corridos após a publicação da homologação da licitação, devendo o 

responsável apresentar cópia do contrato social demonstrando capacidade para firmar o 

mesmo, ou ainda procuração apta para tal fim, sendo que o não comparecimento do 

responsável legal da licitante no prazo previsto será considerado como desistência de 

proposta, acarretando as penalidades legais previstas no subitem 11.2 do Edital e outras 

cominações pertinentes previstas em Lei.  

 

12.2 Se por ocasião da formalização do contrato (ou documento equivalente), as certidões 

de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Estadual e Federal, estiverem com 

os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico 

hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

 

12.2.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações e 

adjudicatária será notificada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade de que fora tratado acima, mediante a apresentação das 

certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 

não se realizar. 

 

12.3 A fiscalização será exercida no interesse do Município de Damianópolis-GO e não exclui 

nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 

de seus agentes e prepostos. 

 

12.3.1 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser 

prontamente atendidas pela contatada. 
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12.4 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto da presente licitação, até 

25% (vinte e cinco) do valor contratado. 

 

12.5 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá: 

 

a) se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindido a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação do contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicial contratado. 

 

13 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 

 

Recursos Financeiros: a despesa decorrente da presente licitação, estimada para o exercício 

financeiro de 2021, correrá à conta de recursos da Secretaria de Educação do Município de 

Damianópolis-GO.  

 

ÓRGÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO        

 
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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14.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e, desde que, não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança desta contratação. 

 

14.2 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

cidadão poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

 

14.3 Os questionamentos e solicitação de providências referentes ao ato convocatório deste 

Pregão, deverão ser elaborados através de petição dirigida à Pregoeira, Subscritora deste 

Edital, SENDO QUE EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES DEVERÃO SER PROTOCOLADAS, EM 

ORIGINAL, NO PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA, ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS 

DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA E PROCURAÇÃO, QUANDO FOR O CASO. 

 

14.3.1 A autoridade subscritora deste Edital decidirá sobre a petição acima mencionada e 

responderá no prazo de 01 (um) dia útil, sendo que, caso não seja possível resolver a 

impugnação ou questionamentos no prazo, será definida nova data de sessão pública 

para este Pregão ou o mesmo poderá ser julgado prejudicado. 

 

14.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

14.4 Iniciada a sessão pública, os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela 

Pregoeira, que poderá, a seu critério, relevar erros ou omissões formais que não acarretem 

prejuízos para o certame, resguardando-se o interesse público e o dos licitantes presentes. 

 

14.5 Integram o presente Edital: 

ANEXO I – Termo Referencial; 

ANEXO II – Proposta Comercial 

ANEXO III – Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
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ANEXO IV– Declaração formal da empresa de situação regular perante o Ministério do 

Trabalho; 

ANEXO V – Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo para licitar ou 

contratar com a Administração Pública; 

ANEXO VI – Modelo de procuração; 

ANEXO VII – Minuta do Contrato. 

ANEXO VIII – Declaração de enquadramento da Micro Empresa ou de Pequeno Porte. 

 

14.6 Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sendo a pregoeira autoridade soberana para resolver 

todas e quaisquer pendências surgidas na sessão Pública deste Pregão. 

 

14.7 O Município de Damianópolis-GO reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no 

todo ou em parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que 

justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público, 

nos ditames do artigo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, obrigando-se os 

fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na sessão 

Pública deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a 

favor da proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

14.8 A adjudicação do item do objeto deste edital à licitante vencedora a obriga ao 

fornecimento integral do mesmo, nas condições oferecidas, não lhe cabendo direito a 

qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, 

quer seja por erro ou omissão; 

 

14.9 A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora discorridas, bem 

como em todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir neste 

procedimento. 
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14.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Damianópolis - GO, nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

14.11 Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de 

Brasília/DF. 

 

Damianópolis-Go, 05 de março de 2021.  

 
 
 

______________________________________________ 
Secretária de Educação  
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 
ANEXO I 

 
Termo de Referencia  

 
1.OBJETO 

Contratação de empresa para aquisição materiais escolares e de escritório.  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR MEDIO VALOR TOTAL 
1 AGENDA – Agenda Diária 

2021(Janeiro a Dezembro), 
espiral, capa dura, tamanho 
A5 (15x21cm) 

UND 13 R$ 16,73 R$ 217,49 

2 ALFINETE – Tipo taça de 
9,5mm, cores sortidas, 
embalagem com 50 
unidades. 

PCT 25 R$ 6,78 R$ 169,50 

3 APONTADOR – Com lâmina 
de aço temperado especial, 
dimensões: 6,5 x 12,5 
x1,3cm 

UND 400 R$ 1,80 R$ 720,00 

4 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/25 
FOLHAS – Transparente 
e/ou Preto, Tamanho ofício 
07mm, pacote com 100 
unidades. 

PCT 6 R$ 22,46 R$ 134,76 

5 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/50 
FOLHAS – Transparente 
e/ou Preto, Tamanho ofício 
09mm, pacote com 100 
unidades. 

PCT 5 R$ 22,47 R$ 112,35 

6 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/70 
FOLHAS – Transparente 
e/ou Preto, Tamanho ofício 
12mm, pacote com 100 
unidades. 

PCT 5 R$ 26,67 R$ 133,35 

7 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/80 
FOLHAS – Transparente 

PCT 5 R$ 28,17 R$ 140,85 
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e/ou Preto, Tamanho ofício 
14mm, pacote com 100 
unidades. 

8 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/100 
FOLHAS – Transparente 
e/ou Preto, Tamanho ofício 
17mm, pacote com 100 
unidades. 

PCT 5 R$ 29,52 R$ 147,60 

9 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/120 
FOLHAS – Transparente 
e/ou Preto, Tamanho ofício 
20mm, pacote com 70 
unidades. 

PCT 7 R$ 29,51 R$ 206,57 

10 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/160 
FOLHAS – Transparente 
e/ou Preto, Tamanho ofício 
25mm, pacote com 45 
unidades. 

PCT 9 R$ 29,51 R$ 265,59 

11 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/200 
FOLHAS – Transparente 
e/ou Preto, Tamanho ofício 
29mm, pacote com 35 
unidades. 

PCT 12 R$ 29,51 R$ 345,12 

12 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/250 
FOLHAS – Transparente 
e/ou Preto, Tamanho ofício 
33mm, pacote com 25 
unidades. 

PCT 16 R$ 29,69 R$ 475,04 

13 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/300 
FOLHAS – Transparente 
e/ou Preto, Tamanho ofício 
40mm, pacote com 20 
unidades. 

PCT 15 R$ 29,67 R$ 445,05 

14 ESPIRAL PARA 
ENCADERNAÇÃO P/400 
FOLHAS – Transparente 
e/ou Preto, Tamanho ofício 

PCT 10 R$ 29,67 R$ 296,70 
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45mm, pacote com 15 
unidades. 

15 BALÃO – Material Latex, 
tamanhos e cores diversas, 
pacote com 50 unidades. 

PCT 300 R$ 10,35 R$ 3.105,00 

16 BARBANTE – Ordem nº 12, 
85% algodão e 15% outras 
fibras. 

PÇ 14 R$ 11,30 R$ 158,20 

17 REFIL DE COLA QUENTE 7 
MMx30CM – Bastão de 
Resina de EVA. Resina 
Taquificante Natural, 
Transparente, pacote com 
1KG. 

PCT 4 R$ 42,70 R$ 170,80 

18 REFIL DE COLA QUENTE 11,2 
MMx30CM – Bastão de 
Resina de EVA. Resina 
Taquificante Natural, 
Transparente, pacote com 
1KG. 

PCT 7 R$ 42,70 R$ 298,90 

19 BORRACHA ESCOLAR – 
Branca livre de PVC, caixa 
com 40 unidades. 

CX 60 R$ 30,43 R$ 1.825,80 

20 CADERNO BROCHURA (76 
FOLHAS) 

UND 120 R$ 6,28 R$ 753,60 

21 CADERNO BROCHURA – 
Capa dura, folhas pautadas, 
200mmx275mm, 96 folhas. 

UND 200 R$ 6,40 R$ 1.280,00 

22 CADERNO ESPIRAL 
UNIVERSITÁRIO –matéria 
única, 96 folhas pautadas, 
dimensões: 28cmx21cm 

UND 100 R$ 8,45 R$ 845,00 

23 CANETA MARCADOR 
PERMANENTE PARA CD – à 
base de álcool, resistente a 
água, cor: Preta. 

UND 3 R$ 4,33 R$ 12,99 

24 CANETA MARCADOR 
PERMANENTE PARA CD – à 
base de álcool, resistente a 
água, cor: Azul. 

UND 4 R$ 4,33 R$ 17,32 

25 CANETA MARCADOR 
PERMANENTE PARA CD – à 
base de álcool, resistente a 

UND 3 R$ 4,33 R$ 12,99 
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água, cor: Vermelha. 
26 CANETA ESFEROGRÁFICA 

PRETA – 0,8mm cristal fina 
BIC, caixa com 50 unidades 

CX 50 R$ 49,00 R$ 2.450,00 

27 CANETA ESFEROGRÁFICA 
AZUL – 0,8mm cristal fina 
BIC, caixa com 50 unidades 

CX 50 R$ 49,00 R$ 2.450,00 

28 CANETA ESFEROGRÁFICA 
VERMELHA – 0,8mm cristal 
fina BIC, caixa com 50 
unidades 

CX 50 R$ 49,00 R$ 2.450,00 

29 CANETINHA HIDROCOR – 
Embalagem contendo 12 
cores variadas 

CX 100 R$ 5,84 R$ 584,00 

30 CAPA PARA 
ENCADERNAÇÃO – Preto, 
textura tipo couro, tamanho 
A4, espessura de 0,30mm, 
pacote com 100 unidades 

PCT 2.400 R$ 38,66 R$ 92.784,00 

31 CAPA PARA 
ENCADERNAÇÃO 
TRANSPARENTE – cores 
diversas, transparente line, 
tamanho A4, espessura de 
0,30mm, pacote com 100 
unidades 

PCT 2.400 R$ 37,00 R$ 88.800,00 

32 PAPEL CARTOLINA – Cores 
diversas, Dimensões 50cm x 
66cm 

UND 400 R$ 1,14 R$ 456,00 

33 CLIPS PARA PAPEL – 
Tamanho: 1/0, caixa com 
100 unidades 

CX 20 R$ 3,51 R$ 70,20 

34 CLIPS PARA PAPEL – 
Tamanho: 2/0, caixa com 
100 unidades 

CX 20 R$ 3,45 R$ 69,00 

35 CLIPS PARA PAPEL – 
Tamanho: 3/0, caixa com 50 
unidades 

CX 40 R$ 3,45 R$ 138,00 

36 CLIPS PARA PAPEL – 
Tamanho: 6/0, caixa com 50 
unidades 

CX 40 R$ 4,08 R$ 163,20 

37 CLIPS PARA PAPEL – 
Tamanho: 8/0, caixa com 25 

CX 80 R$ 4,08 R$ 326,40 
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unidades 
38 CLIPES PARA PAPEL – 

Colorido Metálico, 
Tamanho: 3/0, caixa com 
100 unidades 

CX 20 R$ 6,81 R$ 136,20 

39 COLA BRANCA ESCOLAR – 
Cola branca líquida 1KG 

UND 100 R$ 13,74 R$ 1.374,00 

40 COLA BRANCA ESCOLAR – 
Cola branca líquida 110g 

UND 100 R$ 2,55 R$ 255,00 

41 COLA GLITTER – Cores 
diversas, 35g 

UND 60 R$ 2,65 R$ 159,00 

42 COLA PARA EVA E ISOPOR - 
950g 

UND 100 R$ 39,01 R$ 3.901,00 

43 COLA PARA EVA E ISOPOR - 
35g 

UND 100 R$ 2,44 R$ 244,00 

44 COLA DE SILICONE LIQUIDA 
– 250 ml 

UND 40 R$ 9,38 R$ 373,60 

45 COLA INSTANTÂNEA 
MULTIUSO – TEKBOND 100g 

UND 50 R$ 16,50 R$ 825,00 

46 CORRETIVO LÍQUIDO 
ESCOLAR – 18ml 

UND 40 R$ 2,36 R$ 94,40 

47 JOGO DE TABULEIRO DAMA 
– 24 peças, 31cm x 31cm x 
4cm 

UND 30 R$ 10,41 R$ 312,30 

48 JOGO DE DOMINÓ – 28 
peças, 18,4mm x 27mm x 
8mm 

UND 30 R$ 13,55 
 

R$ 406,50 

49 E.V.A LISO – Cores diversas, 
40cmx60cm 

UND 1.000 R$ 2,50 
 

R$ 2.500,00 

50 E.V.A COM GLITTER – Cores 
diversas, 40cmx60cm 

UND 1.000 R$ 6,87 
 

R$ 6.870,00 

51 E.V.A ESTAMPADO – Cores 
diversas, 40cmx60cm 

UND 1.000 R$ 6,00 
 

R$ 6.000,00 

52 ESTILETE – Plástico, 
compacto com trava, lâmina 
de 9mm 

UND 100 R$ 2,64 
 

R$ 264,00 

53 ESTILETE – Plástico, 
compacto com trava, lâmina 
de 18mm 

UND 50 R$ 3,85 
 

R$ 192,50 

54 ESPÁTULA DE AÇO 
EXTRATOR DE GRAMPOS – 
Niquelado, 14x2x1,5cm 

UND 4 R$ 4,54 
 

R$ 18,16 
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55 FITA ADESIVA – 
Transparente 45mmx100m 

UND 200 R$ 4,64 
 

R$ 928,00 

56 FITA ADESIVA – Colorida 
12mmx10m 

UND 200 R$ 2,76 
 

R$ 552,00 

57 FITA ADESIVA – Crepe 
18mmx50m 

UND 60 R$ 4,95 
 

R$ 297,00 

58 FITA ADESIVA – Dupla face 
12mmx30m 

UND 60 R$ 8,68 
 

R$ 520,80 

59 FITA ADESIVA – Dupla face 
19mmx30m 

UND 60 R$ 14,43 
 

R$ 865,80 

60 FITA ADESIVA – Dupla face 
25mmx30m 

UND 60 R$ 21,11 
 

R$ 1.266,60 

61 FITA DE CETIM – 4mmx10m, 
cores diversas 

UND 30 R$ 3,16 
 

R$ 94,80 

62 FITA DE CETIM – 
15mmx10m, cores diversas 

UND 30 R$ 5,06 
 

R$ 151,80 

63 FITA DE CETIM – 
22mmx10m, cores diversas 

UND 30 R$ 7,78 
 

R$ 233,40 

64 FITA DE CETIM – 
38mmx10m, cores diversas 

UND 30 R$ 11,21 
 

R$ 336,30 

65 FITILHOS -  4mmx50m, cores 
diversas 

UND 100 R$ 2,66 
 

R$ 266,00 

66 FOLHA DE ISOPOR – 
50cmx50cmx1cm 

UND 200 R$ 4,11 
 

R$ 82,20 

67 FOLHA DE ISOPOR – 
50cmx50cmx2cm 

UND 200 R$ 7,58 
 

R$ 1.516,00 

68 FOLHA DE ISOPOR – 
50cmx50cmx3cm 

UND 200 R$ 9,53 
 

R$ 1.906,00 

69 FOLHA DE ISOPOR – 
50cmx50cmx4cm 

UND 200 R$ 13,7 
 

R$ 2.740,00 

70 FOLHA DE ISOPOR – 
50cmx50cmx5cm 

UND 200 R$ 17,76 
 

R$ 3.552,00 

71 GIZ DE CERA – anatômico, 
caixa com 12 unidades 

CX 200 R$ 4,25 
 

R$ 850,00 

72 GIZ DE CERA – Jumbo, 
anatômico, caixa com 12 
unidades 

CX 100 R$ 5,07 
 

R$ 507,00 

73 GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR – 26/6, 
Perfuração de até 20 folhas, 
caixa com 5.000 unidades 

CX 120 R$ 7,75 
 

R$ 930,00 

74 GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR – 24/8, 

CX 60 R$ 18,86 
 

R$ 1.131,60 
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Perfuração de até 30 folhas, 
caixa com 5.000 unidades 

75 GRAMPO PARA 
GRAMPEADOR – 23/13, 
Perfuração de até 100 
folhas, caixa com 5.000 
unidades 

CX 60 R$ 22,46 
 

R$ 1.347,60 

76 GRAMPEADOR METAL – 
26/6 até 50 folhas, 
totalmente em aço, com 
apoio plástico, cores 
diversas, medidas: 
157x40x60mm 

UND 20 R$ 55,63 
 

R$ 1.112,60 

77 GRAMPEADOR PLÁSTICO – 
até 12 folhas, com extrator 
de grampos e corpo em 
resina eletrostática, 
Medidas: 7,2 x 3 x 6,4 cm, 
0,04 g 

UND 60 R$ 16,83 
 

R$ 1.009,80 

78 JOGO DA MEMÓRIA 
ALFABÉTICO – Jogo 
confeccionado em MDF 26 
pares, totalizando 52 peças 
de 5x5cm cada, serigrafadas 
em policromia ultravioleta 
atóxica, lacrada com 
película de P.V.C encolhível, 
18x18x4cm, 660g 

UND 20 R$ 40,70 
 

R$ 814,00 

79 JOGO SIMON CLÁSSICO – 
Repetir a sequência de 
luzes, material plástico e 
metal, dimensões: 
26,6x4,1x26,6cm, 440g, 

UND 30 R$ 50,40 
 

R$ 1.512,00 

80 JOGO DA MEMÓRIA 
FORMAS GEOMÉTRICAS – 
em MDF e madeira com 40 
peças, 20 pares de peças 
serigrafadas em policromia 
ultravioleta atóxica em uma 
das faces; dimensões: Peça: 
5x5cm(cada); Caixa 
12x12x5cm 

UND 20 R$ 27,46 
 

R$ 549,20 

81 JOGO DA MEMÓRIA UND 20 R$ 27,46 R$ 549,20 
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NUMERAIS – em MDF com 
40 peças. Dimensões: 
Peça:50x50x3mm(cada); 
Caixa: 226x124x40mm 

 

82 JOGO DE ALFABETO MÓVEL 
– Confeccionado em MDF, 
130 peças; jogo com 01 
expositor, serigrafado com 
tinta vinílica atóxica; 
acompanha: 05 jogos de 
alfabeto completo, letra de 
forma, serigrafado com 
tinta ultravioleta atóxica; 
embalagem: película de PVC 
encolhível, 20x38x21cm 

UND 4 R$ 35,30 
 

R$ 141,20 

83 TINTA PARA IMPRESSORA  - 
EPSON 664, cor Yellow 

UND 160 R$ 59,45 
 

R$ 9.512,00 

84 TINTA PARA IMPRESSORA  - 
EPSON 664, cor Magenta 

UND 160 R$ 59,45 
 

R$ 9.512,00 

85 TINTA PARA IMPRESSORA  - 
EPSON 664, cor Cyan 

UND 160 R$ 59,45 
 

R$ 9.512,00 

86 TINTA PARA IMPRESSORA  - 
EPSON 664, cor Black 

UND 300 R$ 59,45 
 

R$ 17.835,00 

87 LÁPIS BORRACHA – Faber-
Castell, borracha com 
formulação de alta 
qualidade, livre de PVC, 
dimensões:7x70x250mm 

UND 70 R$ 4,15 
 

R$ 290,50 

88 LÁPIS DE COR – Lápis de cor 
com mina de grafite, 
revestido por madeira; 
dimensões: 20x10x1cm 

CX 200 R$ 4,73 
 

R$ 946,00 

89 LÁPIS HB N.02 – Caixa com 
50 unidades 

CX 60 R$ 35,70 
 

R$ 2.142,00 

90 LIVRO DE ATA DE 
RESULTADO FINAL – 100 
folhas 

UND 10 R$ 31,28 
 

R$ 312,80 

91 LIVRO DE REGISTO DE ATAS 
– páginas numeradas 
tipograficamente, tipo de 
numeração: frente e verso, 
impressão: offset, capa 
revestida em Percalux, 

UND 10 R$ 15,30 
 

R$ 153,00 
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formato vertical 22x32cm, 
com 100 folhas.  

92 LIVRO DE PONTO – modelo: 
grande - 4 assinaturas, capa 
dura, 160 folhas, papel 
offset, folhas numeradas 
tipograficamente, formato: 
218mmx319mm 

UND 20 R$ 22,45 
 

R$ 449,00 

93 LIVRO DE PROTOCOLO – 1/4 
capa/contracapa: 770grs, 
revestido de papel 90grs 
plastificado; folhas internas: 
papel offset 56grs, formato 
154x216mm, 100 folhas 

UND 20 R$ 18,00 
 

R$ 360,00 

94 LIVROS DE CONTO INFANTIL 
– Diversos títulos e 
tamanhos 

UND 200 R$ 3,73 R$ 746,00 

95 PINCEL MARCA TEXTO -  
Cores e pontas diversas, 
resistente à água e a 
umidade 

UND 150 R$ 2,20 
 

R$ 330,00 

96 MASSA DE MODELAR –
Cores diversas, embalagem 
unitária com 500g à base de 
amido, não tóxica. 
Composição: água, 
carboidrato de cereais, 
glúten, cloreto de sódio, 
conservante, aroma, 
aditivos e pigmentos 

UND 100 R$ 19,50 
 
 

R$ 1.950,00 

97 MASSINHA DE MODELAR – 
caixa com 15 cores de 220g 
à base de amido, não tóxica. 
Composição: água, 
carboidrato de cereais, 
glúten, cloreto de sódio, 
conservante, aroma, 
aditivos e pigmentos 

CX 100 R$ 5,18 
 

R$ 518,00 

98 PAPEL SEMI KRAFT – cor 
pardo, um lado fosco; tipo 
de rolo: bobina com 
70mx90cm, gramatura 
75g/m² 

PÇ 10 R$ 108,80 
 

R$ 1.088,00 
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99 PAPEL CAMURÇA – 
80X40cm, cores variadas, 

UND 200 R$ 0,85 
 

R$ 170,00 

100 PAPEL CARTÃO – 48x66cm, 
cores diversas 

UND 400 R$ 1,52 
 

R$ 608,00 

101 PAPEL CONTACT COLORIDO 
– 45cm x 10m, cores 
variadas 

PÇ 6 R$ 95,36 
 

R$ 572,16 

102 PAPEL CONTACT 
ESTAMPADO – 45cm x 10m, 
estampas variadas 

PÇ 7 R$ 95,36 
 

R$ 667,52 

103 PAPEL CONTACT 
TRANSPARENTE – 
45cmx25m 

PÇ 2 R$ 78,71 
 

R$ 157,42 

104 PAPEL CREPOM – Cores 
diversas, 48cmx2m 

UND 600 R$ 1,17 
 

R$ 702,00 

105 PAPEL FOTOGRÁFICO –Tipo: 
Glossy, A4, 180g, pacote 
com 50 unidades 

PCT 30 R$ 33,86 
 

R$ 1.015,80 

106 PAPEL FOTOGRÁFICO – 
Auto-adesivo, A4, 130g, 
pacote com 50 unidades 

PCT 20 R$ 46,63 
 

R$ 932,60 

107 PAPEL LAMINADO – 
48x60cm, cores diversas 

UND 200 R$ 1,48 
 

R$ 296,00 

108 PAPEL SULFITE – Tamanho 
A4, gramatura 75g/m², caixa 
com 10 unidades de 500 
folhas cada. 

CX 200 R$ 146,30 
 

R$ 29.260,00 

109 PAPEL SULFITE – Tamanho 
A4, gramatura 75g/m², 
cores diversas, pacote com 
100 folhas  

UND 400 R$ 7,11 
 

R$ 2.844,00 

110 PAPEL VERGÊ – Tamanho 
A4, gramatura 180g/m², 
pacote com 50 unidades, 
textura e cores diversas  

PCT 20 R$ 20,73 
 

R$ 414,60 

111 PASTA ARQUIVO MORTO 
PLASTICA – de polionda, 
cores diversas.  
390x185x300mm. 

UND 150 R$ 7,17 R$ 1.075,50 

112 PASTA ESCOLAR - Pasta 
plástica Incolor com aba e 
elástico, profunda. 
250x335x55mm. 

UND 40 R$ 3,98 R$ 159,20 
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113 PASTA GRAMPO - tamanho 
A4 ou oficio, acompanha 
grampo plástico 
7,20Gramatura 035. 
24x1x34cm. 

UND 800 R$ 2,87 R$ 2.296,00 

114 PASTA MALETA – tamanho 
oficio em polipropileno, 
fechamento elástico, cor 
diversa. 360 x 43 x 260 mm. 

UND 20 R$ 9,36 R$ 187,20 

115 PASTA OFICIO – 18 mm, 
plástica com elástico, cores 
diversas, pacote com 10 
unidades 

PCT 5 R$ 37,00 
 

R$ 185,00 

116 PASTA OFICIO – 30 mm, 
plástica com elástico, cores 
diversas, pacote com 10 
unidades 

PCT 5 R$ 45,30 
 

R$ 226,50 

117 PASTA OFICIO – 40 mm, 
plástica com elástico, cores 
diversas, pacote com 10 
unidades 

PCT 5 R$ 53,06 R$ 265,30 

118 PASTA PORTIFÓLIO – 
Formato Ofício, com bolso e 
com visor, 4 colchetes, 50 
envelopes plásticos. 243 x 
330. 

UND 50 R$ 16,00 
 

R$ 800,00 

119 PASTA SANFONADA – 
Tamanho A4, com 12 
divisórias coloridas, 
etiquetas para identificação, 
de Polipropileno, 
transparente, fechamento 
com elástico. 240x330mm 

UND 6 R$ 28,30 
 

R$ 169,80 

120 PASTA SUSPENSA – 
Dimensões 360x240mm, 
275g, cores diversas, pacote 
com 6 unidades 

PCT 75 R$ 28,20 
 

R$ 2.115,00 

121 PERCEVEJO – 9,5mm, caixa 
com 100 percevejos, cores 
diversas 

CX 20 R$ 4,51 R$ 90,20 

122 PERFURADOR DE PAPEL – 
Dimensões: 11x28x19cm, 2 
furos, perfurar 

UND 4 R$ 143,00 
 

R$ 572,00 
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aproximadamente 100 
folhas 

123 PERFURADOR DE PAPEL – 
Dimensões: 
180x148x128mm, 2 furos, 
perfurar aproximadamente 
30 folhas 

UND 8 R$ 35,33 R$ 282,64 

124 PINCEL MARCADOR 
ATÓMICO – Cores variadas, 
dimensões: 12,50x2x2cm 

UND 100 R$ 4,43 R$ 443,00 

125 PINCEL PARA PINTURA 
REDONDO ESCOLAR – Nº08, 
Cabo plástico, Cerdas de 
pônei 

UND 30 R$ 3,45 
 

R$ 103,50 

126 PINCEL PARA PINTURA 
REDONDO ESCOLAR – Nº16, 
Cabo plástico, Cerdas de 
pônei 

UND 50 R$ 5,28 R$ 264,00 

127 PINCEL PARA PINTURA 
REDONDO ESCOLAR – Nº24, 
Cabo plástico, Cerdas de 
pônei 

UND 30 R$ 9,43 R$ 282,90 

128 PINCEL MARCADOR PARA 
QUADRO BRANCO 
RECARREGÁVEL – traço 
consistente e variante entre 
2mm e 5mm, ponta cônica, 
cores diversas 

UND 40 R$ 8,11 R$ 324,40 

129 PISTOLA DE COLA QUENTE 
GRANDE – Bivolt, 40 Watts, 
espessura do bastão 
utilizado: 11 ~ 12mm 

UND 10 R$ 27,50 
 

R$ 275,00 

130 PISTOLA DE COLA QUENTE 
PEQUENA – Bivolt, 15 
Watts, espessura do bastão 
utilizado: 7mm 

UND 10 R$ 19,31 R$ 193,10 

131 POST IT AUTO ADESIVO– 
50mm X 38mm, bloco com 
100 folhas cada, cores 
diversas, 

UND 70 R$ 6,30 
 

R$ 441,00 

132 POST IT AUTO ADESIVO – 
76mm X 76mm, bloco com 
90 folhas cada, cores 

UND 130 R$ 6,30 
 

R$ 819,00 
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diversas 
133 QUEBRA-CABEÇA  DE CORES 

– composto por 30 peças, o 
objetivo do jogo é que a 
criança encontre e monte as 
peças de acordo com as 
cores. 20,5 x 5 x 16cm. 

UND 20 R$ 19,30 
 

R$ 386,00 

134 RÉGUA 30 CM – Régua de 
poliestireno, transparente, 
com impressão da 
graduação, legível sem 
falhas em milímetros e 
centímetros, sem 
deformidades ou rebarbas a 
fim de proporcionar um 
traçado retilíneo perfeito. 
300 x 30 a 40 x 2,5 a 3,0 
mm. 

UND 100 R$ 3,06 R$ 306,00 

135 RÉGUA 50 CM – Régua de 
poliestireno, transparente, 
com impressão da 
graduação, legível sem 
falhas em milímetros e 
centímetros, sem 
deformidades ou rebarbas a 
fim de proporcionar um 
traçado retilíneo perfeito. 
510 x 37 x 3 mm. 

UND 60 R$ 7,31 R$ 438,60 

136 RÉGUA DE 1 METRO – 
Régua de poliestireno, 
transparente, com 
impressão da graduação, 
legível sem falhas em 
milímetros e centímetros, 
sem deformidades ou 
rebarbas a fim de 
proporcionar um traçado 
retilíneo perfeito. 1000 x 33 
x 1,20 mm. 

UND 8 R$ 25,50 
 

R$ 204,00 

137 SACOS PARA PRESENTE – 
Cores e estampas variadas, 
material: polipropileno + 
pigmento colorido, 

UND 400 R$ 2,14 
 

R$ 856,00 
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tamanho: 35 x 54 cm 
138 SACOS PARA PRESENTE – 

Transparente, material: 
polipropileno sem pigmento 
colorido, tamanho: 35 x 54 
cm 

PCT 40 R$ 28,50 
 

R$ 1.140,00 

139 SACOS PARA PRESENTE – 
Transparente, material: 
polipropileno sem pigmento 
colorido, tamanho: 15 X 30 
cm. 

PCT 40 R$ 8,61 R$ 344,40 

140 TAPETE ALFABETO E.V.A – 
tapete super colorido, 
estampado com as letras do 
alfabeto. 30 cm x 30 cm x 8 
mm. 

UND 2 R$ 132,50 
 

R$ 265,00 

141 TAPETE NUMÉRICO DE E.V.A 
– tapete super colorido, 
estampado com números. 
30 cm x 30 cm x 8 mm. 

UND 2 R$ 132,50 
 

R$ 265,00 

142 TATAME E.V.A COLORIDO – 
EVA copolímero etileno 
acetato de vinil. Com 
sistema de encaixe. Tatame 
com 3 bordas de encaixe. 1 
m x 1 m x 4 mm (cada peça). 
1,1 kg. 

UND 20 R$ 132,50 
 

R$ 2.650,00 

143 TESOURA DE PICOTAR – 
Lâmina de aço inoxidável, 
cabo Plástico Resistente, 
sem ponta, corte 
Ziguezague, corta Papéis, 
Couro, E.V.A, Tecidos, 
Plásticos e etc. 23,5 cm. 

UND 10 R$ 40,35 
 

R$ 403,50 

144 TESOURA GRANDE – 
tesoura Multiuso. Material: 
polipropileno, aço 
inoxidável, cabo plástico 
resistente, com ponta. 21 
cm.  

UND 40 R$ 11,01 R$ 440,40 

145 TINTA GUACHE – caixa com 
06 unidades em cores 
variadas com 15ml cada 

CX 100 R$ 5,27 R$ 527,00 
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frasco. Pode ser aplicada em 
papel, papel cartão, 
cartolina, gesso, madeira, 
cerâmica e E.V.A. 

146 TINTA PARA CARIMBO – 
cores variadas, 28 ml a 
unidade. 

UND 10 R$ 4,85 
 

R$ 48,50 

147 TINTA PARA PINCEL DE 
QUADRO BRANCO – cores 
variadas, 500 ml. 

UND 12 R$ 132,50 
 

R$ 1.590,00 

148 TNT – cores 
variadas, material sintético. 
1,4 x 50 m cada pç. 

PÇ 150 R$ 142,00 
 

R$ 21.300,00 

149 TONNER DIVERSOS UND 200 R$ 110,00 
 

R$ 22.000,00 

150 PEN DRIVE -64 GB, 
dimensões aproximadas: 
18x 4x24, 8x2, 4cm; 

UND 10 R$ 81,16 R$ 811,60 

151 MOLHA DEDO- 12 G, SEM 
GLICERINA, ATOXICO 
6,5X6,5 CM 

UND 50 R$ 4,33 R$ 216,50 

152 MOUSE- dimensões 
205x145x50mm, cores 
diversas  

UND 10 R$ 18,50 
 

R$ 185,00 

153 TECLADO PARA 
COMPUTADOR – USB 
dimensões 
44,55x14,95x2,58 cm , 
formato: portugues (ABNT2) 

UND 10 R$ 42,73 R$ 427,30 

 

 

 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A aquisição dos materiais escolares e de escritório para a demanda do ano de 2021.  

 

3. DO JULGAMENTO 

Deverá ser considerada vencedora a licitante que ofertar o menor preço por item e oferecer 

os materiais escolares e de escritório com as especificações exigidas. 

VALOR TOTAL: R$ 412.391.37 (Quatrocentos e doze mil trezentos e noventa e um e trinta 
e sete centavos) 
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4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei n° 10.520, de 2002. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 Em cumprimento as suas obrigações, cabe ao fornecedor, além das obrigações e normas 

regulamentares: 

 

5.2 Assinar o devido contrato; 

 

5.3 Entregar o objeto desta licitação, em plena e total condições de uso, no prazo de até 20 

(vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato; 

 

5.4 Efetuar a troca/substituição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, dos 

materiais fornecido, comprovadamente, estiver fora das especificações contidas na 

proposta, sem qualquer ônus adicional para o referido órgão; 

 

5.5 Fornece materiais novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas 

em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, bem assim, como prazo de 

sua validade; 

 

5.6 Entregar os materiais que lhe forem adjudicados em rigorosa e estreita conformidade 

com as exigências e condições estabelecidas no Edital do referido Pregão Presencial, 

notadamente neste termo de referência e, bem assim, decorrente do referido certame; 

 

 5.7 Não transferir a terceiros total ou parcialmente, o objeto deste Termo, nem 

subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por 

escrito; 
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5.8 Informar a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na 

regularização do fornecimento; 

 

5.9 Obedecer às normas e especificações constantes do edital e seus anexos, bem como 

respeitar rigorosamente as recomendações, sujeitando – se a adjudicatária no caso de não 

atendimento dessas normas, as penas estipuladas na cláusula – DAS SANÇÕES, deste edital. 

 

5.10 Manter durante a vigência do CONTRATADO, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

5.11 Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, como atributos, 

embalagens, fretes, seguros, encargos sociais, emplacamento e quaisquer outras despesas 

que incidam ou venham incidir no preço proposto, por conta da empresa contratada. 

 
 

6. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

7.1 A fiscalização da contratação será exercida através de fiscal de contrato representante 

da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

 

7.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
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qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

7.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

8. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

8.1 A entrega dos materiais desta aquisição, juntamente com a nota fiscal e demais 

documentos, será feita na cidade de Damianópolis - GO, no local indicado pela Secretaria da 

Educação, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. O prazo de entrega será de 20 

(vinte) dias após a assinatura do contrato. 

 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

Para verificação de capacidade técnico-operacional, a empresa licitante, deverá apresentar 

Atestado de Capacidade Técnica, expedido ou firmado por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprovem que tenham executados serviços semelhantes ao objeto deste 

certame de forma satisfatória; 

 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

12. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, no prazo de 30 (trinta) dias 

ou até o décimo dia útil do mês subsequente do vencimento da Nota Fiscal, a critério da 

Administração. 

13. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Apresentar as propostas de menor preço, seguido da documentação de habilitação do 

participante, bem como melhor qualidade do item licitado e agilidade na entrega do 

materiais adquiridos. 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROPOSTA COMERCIAL  

REF. PREGÃO Nº ____/_____   

 

Dados a constar na proposta, preenchimento pelo proponente  

Empresa: 

Endereço: 

Nome para Contato:     Fone/Fax: 

No. do CNPJ: 

 

DECLARAMOS, também, que examinamos e conhecemos, submetendo-nos às todas 

condições contidas no Edital do Pregão Presencial nº ____/____, bem como verificamos 

todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações 

e/ou documentos que dela fazem parte.  

 

DECLARAMOS, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer 

forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes 

nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. 

  

Valor Total/Global da Proposta: ____________.  

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

   

TOTAL  
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Forma de Pagamento: conforme Edital. 

 

Prazo de Validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 

Local, UF e data. 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa, carimbo, nome e número da 

identidade do responsável. 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

À 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DAMIANÓPOLIS- GO 

Ref.: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/______  

 

Prezada Pregoeira: 

 

A empresa____________________, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº. 

____________________________________, sediada à ___________________________, 

DECLARA, sob as penas cabíveis, que possui todos os requisitos exigidos no edital em 

epígrafe para sua habilitação, especialmente quanto às condições de qualificação jurídica, 

técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal. 

DECLARA, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para 

habilitação e especificações mínimas obrigatórias do objeto, constante do Edital, ensejará 

aplicação das penalidades cabíveis. 

DECLARA, também, que, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a 

Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica, em qualquer esfera governamental, 

comprometendo-se em comunicar qualquer fato superveniente neste sentido. 

 

Cidade, UF e Data. 

 

 

Responsável pela empresa 

CNPJ 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7° DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

A empresa_________, inscrito no CNPJ/MF sob o n° __________, sediada à 

_____________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. 

___________________________, portador da carteira de identidade 

nº._______________________ e do CPF: ________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 

anos. 

  

RESSALVA 

Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz 

(     ) SIM                                                  (     ) NÃO 

 

 

Local, UF e data. 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

 

O signatário da presente, em nome da proponente _______________________, para todos 

os fins legais e necessários, declara a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 

habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, 

parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei Federal no 8.666/93, e suas alterações. 

 

_____________, ____ de _________de ________. 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

ANEXO VI 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa (Razão Social da Empresa), com 

sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ...................... e Inscrição 

Estadual sob n.º ................, representada neste ato por seu(s) qualificação(ões) do(s) 

outorgante(s), Sr(a)....................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 

......................... e inscrito(a) no CPF/MF sob n.º......................................., nomeia(m) e 

constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º ................... e inscrita no CPF/MF sob n.º........................, a quem 

confere(imos) amplos poderes para representar a empresa (Razão Social) perante o 

Município de Damianópolis - GO (GO), no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 

......./......., com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do referido 

Pregão, inclusive apresentar a DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS (A) e os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances 

ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) 

etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente 

sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da 

sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Pregoeira, enfim, praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 

A presente Procuração é válida até o dia ............. 

Cidade, UF e Data. 

 

Assinatura 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº ___/2021 

 

A Secretária de Educação do município de Damianópolis, pessoa jurídica de direito público, 

devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº ___________________________, com sede 

administrativa na 

__________________________________________________________________________, 

neste ato representado pela Secretária Sra. ___________________________, 

________________________, portadora da cédula de identidade n° _________________, 

inscrita no CPF sob o n° _______________, residente e domiciliada nesta cidade, doravante 

denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado  --------------------------------------

--------------, pessoa jurídica direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº---------------------, 

estabelecida a -----------------------------------------------, representada pelo(a) -------------------------

portador da CI n. º-----------------------, CPF nº--------------------------------, estado civil--------------

residente e domiciliado(a)--------------------- doravante denominada CONTRATADA, firmam o 

presente contrato, tendo em vista o constante e decidido no Processo Administrativo nº 

______/2021, doravante referido por Processo, em consequência da licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2021, devidamente homologada, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, bem como pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 

subsidiariamente, as quais as partes se sujeitam, inclusive para os casos omissos, e ainda 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 O presente Contrato tem como objeto a aquisição de materiais, de acordo com as 

quantidades, condições e especificações do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 

______/2021, conforme tabela abaixo: 



 

 
Avenida Goiás, nº 139, Centro, Damianópolis - GO - CEP 73.980-000, CNPJ: 01.740.505/0001-55 

E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br 
 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

2.1 O valor global do presente contrato é de R$ (___________), a serem pagos mediante a 

emissão de faturas. 

 

2.2 Condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota de fiscal ou 

até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, ficando a critério da Administração. 

 

2.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou revelada eventual 

multa que lhe tenha sido aplicada. 

 

2.4 Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pelo contratado de que se 

encontra em dia com suas obrigações fiscais, mediante apresentação das Certidões 

Negativas de Débitos Federais, Trabalhistas, Estaduais e Municipais da sede da licitante e 

Certificado de Regularidade com o FGTS. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

 

3.1 O preço contratado será fixo e irreajustável. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

   

TOTAL  
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4.1 A entrega dos materiais deverá ser feita em no máximo 10 (dez) dias corridos e 

ininterruptos, contados imediatamente após a assinatura do presente contrato. 

 

4.2 Os materiais serão recebidos, após a aferição da qualidade, quantidade e consequente 

aceitação. 

 

4.3 Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, como tributos, embalagens, 

fretes, seguros encargos sociais, emplacamento e quaisquer outras despesas que incidam ou 

venham incidir no preço proposto, correrão por conta da empresa contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO A VIGÊNCIA 

 

5.1 Este contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021 a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

6.1 As despesas com a presente licitação correrão a cargo das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

ÓRGÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO       

 

CLÀUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 Fica designado como gestor deste contrato, o servidor público Srº 

___________________________________, a fim de acompanhar e regular a execução do 

mesmo, fixando todo e qualquer pagamento submetido à certificação de perfeita e 

adequada execução do objeto contratual. 

 

CLÀUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
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8.1 Além das resultantes da Lei 8.666/93 a adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, 

a: 

 

a) Após a homologação da licitação, comparecer para a assinatura do Contrato, no 

prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal. 

b) Executar fielmente o Contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 

em parte, o objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução; 

d) A contratada deverá substituir os materiais entregues com eventuais defeitos de 

confecção ou que apresentarem qualquer adulteração de qualidade, defeitos ou 

incorreções em suas características, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

contados imediatamente após a notificação da Contratante; 

e) A contratada deverá arcar com todas as despesas decorrentes da entrega bem como 

a troca dos materiais, quando for o caso. 

f) Entregar os materiais de adequados e nas quantidades solicitadas; 

g) O licitante vencedor fica obrigado nas mesmas condições de fornecimento, 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da 

adjudicação; 

h) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

 

8.2 A contratante obriga-se a: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

b) Rejeitar, no todo o em parte, os materiais de em desacordo com o contrário; 

c) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e prazo pactuados; 
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d) Comunicar, em tempo hábil, à contratada, a quantidade de materiais a serem 

fornecidos; 

e) Emitir as requisições respectivas, assinadas pela autoridade competente. 

 

CLÀUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1 O atraso injustificado na prestação de serviços sujeitará a adjudicatária à multa de mora, 

no valor de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, sem prejuízo das 

demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado 

judicialmente. 

 

9.2 A Administração poderá garantida previa defesa, aplicar à proponente vencedora as 

seguintes sanções: 

 

a) Advertência pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto; 

b) Multa na forma prevista no item 9.1; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial 

do fornecimento; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar a Administração Pública pelo 

tempo de perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 

contratada e depois de ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela 

inexecução total do fornecimento; 

e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva do Secretário da pasta, 

depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vista. 

 

CLÀUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
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10.1 O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando: 

 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte sem previa ou expressa 

anuência da CONTRATANTE. 

 

10.2 O presente contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas às 

conveniências dos serviços e disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA 

o direito de receber da CONTRATANTE, o valor dos serviços executados, até aquela data. 

 

10.3 O FMS reserva-se o direito de no caso de não cumprimento do contrato a contendo, 

transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA caiba qualquer 

recurso judicial ou extrajudicial. 

 

CLÀUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

11.1 Fica eleito o foro da comarca de Alvorada do Norte-GO, para dirimir todas as questões 

emergentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

11.2 E assim por estarem justos combinados e contratados, assinam este instrumento, as 

partes, por seus representantes, na presença de testemunhas abaixo nomeadas. 

 

Damianópolis – GO, ...... de ............................... de ............ 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretário de Educação 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 

Testemunhas: 

1____________________________________CPF______________________ 

2____________________________________CPF______________________ 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DA LICITANTE SER UMA 

ME OU EPP) 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ....................... (Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ/MF 

sob n.º .........................é .......................... (microempresa ou empresa de pequeno porte), 

nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 

como critério de desempate no presente procedimento licitatório - PREGÃO PRESENCIAL N.º 

......../........, realizado pelo Município de Damianópolis - GO (GO). 

 

Cidade, UF e Data. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

Nome do Representante 

RG n.º 

 
 

 
 

 
 
 
 


