
 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL  

Setor de Compras e licitações 
– ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

 
-RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL- 

 

Processo nº: 062/2021 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 022/2021 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item 
 
 
Razão Social:________________________________ 
 
CNPJ Nº.____________________________________  
 
Endereço:___________________________________ 
 
 e-mail:_____________________________________  
 
Cidade: __________________ Estado: ___________ 
 
Telefone: ____________________ Fax: __________ 
 
Pessoa para contato: 
Recebemos através do acesso à página www.coromandel.mg.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
Local: ______________, ___ de ______________ de 2021. 
 
 

____________________ 
Assinatura 

 
 
Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura entre o Setor de Licitação e essa empresa, solicito preencher o 
recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail: 
licitacao@coromandel.mg.gov.br. A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 
 
 

Nilda Maria dos Anjos Dorneles 
Pregoeira 
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-EDITAL PREGÃO Nº 005/2021 –  

-PREGÃO ELETRÔNICO - MODO DE DISPUTA ABERTO- 
 

-PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EQUIPARADAS- 

 
 
 
Processo nº: 062/2021 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 022/2021 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item 
 
 
Objeto: Aquisição de Material Psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede 
municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação 
exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual. 
 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, CNPJ de n° 18.591.149/0001-58, Seção de 
Compras e Licitações, através do pregoeiro e equipe de apoio designada pela Portaria n° 020 
de 17 de Março de 2021, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei 
nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e Lei Municipal nº 
2.876 de 12 de Julho de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei 
Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de 
Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013, Decreto Federal n° 
10.024/2019, Decreto Municipal n° 115 de 30 de Junho de 2020, Decreto Municipal nº 1.087 
de 13 de Outubro de 2014, que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de 
Preços, no município de Coromandel - MG, torna público aos interessados que realizará a 
licitação na modalidade ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item. 
 
Da Sessão Pública do Pregão 
 
A sessão pública deste pregão será aberta por comando do (a) Pregoeiro (a) com a utilização 
de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo 
descriminados: 
 
Data da Sessão:  07/05/2021 
 
Horário: 08:00 horas 
 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 
 
1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
1.1 - O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 
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2002, Lei Municipal nº 2.876 de 12 de julho de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal 
nº 2.706 de 10 de Agosto de 2006, Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013, Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019 que regulamenta a licitação na modalidade 
pregão, na forma eletrônica e no que couber pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, Lei Federal n° 13.979 de 06/02/2020, Decreto Estadual NE n° 113 de 
12/03/2020, Decreto Municipal n° 058 de 19/03/2020 e Medida Provisória n° 926 de 20 de 
Março de 2020, Art. 4°-G, Lei Federal n° 13.987 de 07 de Abril de 2020 e, pelas condições 
estabelecidas no presente edital e seus anexos abaixo fixadas. 
 
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
2.1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de Material Psicopedagógico para 
atendimento dos alunos da rede municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e 
Turismo, com participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual, conforme descrição dos itens do termo de referência.    
 
3 - DO CREDENCIAMENTO  
3.1 - Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema 
“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/; 
 
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 
 
3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica; 
 
3.4 - O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito 
a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas; 
 
3.5 - 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. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 
 
4.1- Poderão participar deste Pregão os interessados, PESSOAS JURÍDICAS, que militem no 
ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;  
 
4.2- A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, 
normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância 
destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame; 
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4.3- Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens 
ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes 
deverão ler atentamente o edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as 
especificações do ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA); 
 
4.4-Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do 
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA); 
 
4.5- A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93; 
 
4.6- Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste 
PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao 
objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele 
correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, 
através do site https://licitanet.com.br/; 
 
4.6.1- A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite 
estabelecidos. 
a- O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão disponíveis na plataforma, através 
do site: https://www.licitanet.com.br/; 
 
4.6.2- Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta 
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo 
da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 
 
4.6.3- Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Coromandel, em 
nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável 
pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua 
eventual desconexão; 
 
4.6.4- As licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 
marcada para início da sessão pública via internet; 
 
4.6.5- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/; 
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4.6.6- O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal 
única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 
 
4.6.7- O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do Sistema, ou do Município de Coromandel, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por 
terceiros; 
 
4.6.8- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do 
Sistema para imediato bloqueio de acesso; 
 
4.7- Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos 
casos a seguir: 
 
4.7.1- Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas que 
estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de 
empresas em recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela 
instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. 
(TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011); 
 
4.7.2-Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
4.7.3- Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com 
este Município; 
 
4.7.4- Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas 
com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou 
Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na 
imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição. Para verificação das condições definidas nesta alínea, a 
Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas- CEIS; 
 
4.7.5- Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público 
da Prefeitura Municipal de Coromandel - MG; 
 
4.8- A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa 
do licitante. 
 
4.8.1- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país; 
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4.8.2- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados 
e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país; 
 
4.8.3- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente 
permitidos no Edital; 
 
4.8.4- Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 
ilustração dos itens constantes da proposta de preços; 
 
4.8.5- Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e 
assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 
 
4.8.6- O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
4.8.7- Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação 
de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema 
eletrônico, nos momentos e tempos adequados. 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
5.1- Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 
(https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO 
exigidos no edital, PROPOSTA com a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, 
incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário 
limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema 
Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa 
documentação; 
 
5.2- As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO 
DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o 
sigilo das propostas. 
 
5.2.1- Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será 
DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro; 
 
5.3- A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e 
lances inseridos em sessão pública; 
 
5.4- O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em 
caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e 
as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas; 
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5.5- Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos 
que o compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, 
taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto desta licitação; 
 
5.6- O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 
 
5.7- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 
 
5.8- Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.9- 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; 
 
5.10- 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; 
 
5.11- O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e 
subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
 
6.1- O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
 
6.1.1- Valor unitário e total do item; 
 
6.1.2- Marca(s); 
 
6.1.3- Fabricante; 
 
6.1.4- Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
6.2-Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 
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6.3- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens; 
 
6.4- Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 
 
6.5- O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
 
7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES: 
 
7.1- No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as 
propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância 
com as especificações e condições detalhadas no item 6.1 do edital; 
 
7.2- O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a 
proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO 
OBJETO” do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus 
anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou 
apresentarem irregularidades insanáveis; 
 
7.3- Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 
manifestadamente inexeqüível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do 
sistema, e então DESCLASSIFICARÁ; 
 
7.4- O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 
inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na 
fase de aceitabilidade; 
 
 7.5- As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de 
serem desclassificadas do certame pelo pregoeiro; 
 
7.6- Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, 
no site https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 
 
7.7- Na fase de lances, o pregoeiro poderá, em consequência da quantidade de itens do 
pregão, no início da fase de lances de cada lote ou item, estabelecer uma quantidade 
aproximada entre dois e dez itens, para a disputa simultânea; 
 
7.8- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital; 
7.9- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 
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7.10- 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, conforme estabelecido para cada item no termo de referência, ou seja ao 
percentual aproximado de 1% (um por cento), em relação ao valor unitário estimado; 
 
7.11- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações; 
 
7.12- A etapa de lances da sessão pública terá duração de (10) dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 
(dois) minutos do período de duração da sessão pública; 
 
7.13- A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários; 
 
7.14- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente; 
 
7.15- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço; 
 
7.16- Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES 
UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 03 (três) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase 
de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT 
MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores 
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte; 
 
7.17- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
7.18- Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, 
vedada a identificação do detentor do lance; 
 
7.19- Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o 
proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, 
podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente; 
 
7.20- A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita 
o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 
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7.21- No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances; 
 
7.22-O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados; 
 
7.23- 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 (24) vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site 
https://licitanet.com.br/; 
 
7.24- Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua 
desconexão; 
 
7.25- A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e 
na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas de preços; 
 
 7.26- Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa 
de lances, será efetivada a verificação automática, onde: 
 
7.26.1- 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 e suas alterações; 
 
7.26.2- Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 
 
7.26.3- 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 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto; 
 
7.26.4- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior; 
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7.26.5- 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; 
 
7.26.6- Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
7.27- O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
7.28- Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 
 
7.28.1-Produzidos no País; 
 
7.28.2-Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 
7.28.3-Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 
 
7.28.4- Produzidos 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; 
 
7.28.5- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
 
7.29- 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. 
 
7.30- O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de 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. 
 
8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 
 
8.1- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X 
do Decreto 10.024/2019; 
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8.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível; 
 
8.3- Considera-se inexeqüível a proposta que apresente preço global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não tenha estabelecido limites mínimo s, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
 
8.4- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita; 
 
 8.5- 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; 
 
8.6- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 
não aceitação da proposta. 
 
8.6.1- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro; 
 
8.6.2- Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 
sob pena de não aceitação da proposta; 
 
8.6.3- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 
 
8.6.4- Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade; 
 
8.6.5- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital; 
 
8.6.6- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 
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8.6.7- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes; 
 
8.6.8- Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso; 
 
8.6.9- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1- 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: 
 
9.1.1- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas- CEIS; 
 
9.1.2- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário; 
 
9.1.3- 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; 
 
9.1.4- A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros; 
 
9.1.5- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação; 
 
9.1.6- 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; 
 
9.1.7- 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 sistema, no prazo de 02 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação; 
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9.1.8- Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital; 
 
9.1.9- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos; 
 
9.1.10- 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; 
 
9.1.11- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido 
para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 
licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar 
o documento comprobatório de autorização para a centralização. 
 
9.2 - OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A 
DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 
 
A. Ato Constitutivo; 
 
1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou; 
 
2. Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, 
devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades 
Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, ou; 
 
3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício, ou; 
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
5. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 
 
6. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores, ou; 
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B. Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 
(Noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 
C. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 
 
D. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, 
em vigor; 
 
E. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo 
os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certidão negativa ou 
positiva com efeito negativa, em vigor; 
 
F. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, 
Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativa, em vigor; 
 
G. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Município, Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativa, em vigor; 
 
H. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito 
documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos 
envelopes; 
 
I. Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de 
emissão máxima de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovação da condição de 
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP); 

 
J. Documento de identificação dos sócios da empresa com número do CPF e RG; 

 
 
K. Alvará de Localização e Funcionamento, emitido pelo órgão competente do 
domicílio ou sede do proponente, comprovando a admissão do exercício da atividade, com 
validade para o exercício de 2021; 
 
 
 
L. DECLARAÇÕES: 
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1. Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações 
previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou 
procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO III; 
 
2. Declaração do Anexo IV – Conforme modelo de declaração de enquadramento de 
microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso; 

 
 
3. Declaração do Anexo V - Conforme modelo de declaração de atendimento pleno a 
todos os requisitos de habilitação; 
 
9.3- O objeto social descrito no ato constitutivo referente ao item (9.2.A) deverá possuir 
ramo de atividade compatível ao objeto licitado; 
 
9.4- Os documentos descritos no item 9.2, podem ser substituídos pelo Certificado de 
Registro Cadastral (C.R.C.) emitido pelo Município de Coromandel/MG em vigor; 
 
9.5- Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos 
apresentados apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, 
implicará na inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para o 
M.P.M.G.(Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática 
delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93; 
 
9.6- Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital; 
 
9.7- A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 
 
9.8- A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação; 
 
9.9- Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 
05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante 
justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei 
Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; 
 
9.10- A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização; 
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9.11- Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma; 
 
9.12- Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital; 
 
 9.13- O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis; 
9.14- Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) 
para a habilitação do licitante nos remanescentes; 
 
9.15- Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor; 
 
9.16- As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data 
de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de 
abertura da sessão deste Pregão; 
 
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1- A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 
A. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
 
B. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento; 
C. 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; 
 
D. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da 
proposta, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada; 
E. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 
 
F. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos; 
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G. 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; 
 
H. 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. 

 
11 - DOS RECURSOS: 
 
11.1- Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) 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; 
 
11.2- 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. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso; 
 
11.3- A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito; 
 
11.4- 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 contra razões 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; 
 
11.5- O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.6- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
12.1- A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
12.2- 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; 
 
12.3- Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
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Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances; 
 
 12.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta; 
 
12.5- A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 
 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
13.1- O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados; 
 
13.2- Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
14- DO CONTRATO 
 
14.1- Após a homologação da licitação, será firmado termo de contrato; 
 
14.2- Prazo de Vigência do Contrato: O Prazo de Vigência do Contrato inicia-se na data de 
sua assinatura e terá vigência até o final do ano (exercício fiscal); 
 
14.3- Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após 
cada etapa de entrega dos itens licitados, sempre após a emissão da NLD (Nota de 
liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será 
realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Coromandel, mediante cheque nominal 
ou depósito bancário em nome da proponente; 
 
14.4- Da entrega dos itens: Da entrega dos itens: Os Itens deverão ser entregues em até 05 
(cinco) dias após a Assinatura do Contrato e Emissão da A.C.S. (Autorização de Compras e 
Serviços). Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura de 
Coromandel, Situada à Rua Aurélio Rosa nº 55 – Centro – Coromandel – MG 
 
14.5- O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 
 
14.6- Alternativamente à convocação para comparecer perante à Secretaria Municipal de 
Fazenda, situada na Artur Bernardes, 170, no Centro da Cidade de Coromandel-MG, para a 
assinatura do Termo de Contrato, ou o aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja aceito e assinado 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, podendo ser 
prorrogado, por igual período, mediante solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração; 
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14.7- Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do 
contrato; 
 
14.8- Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares 
e, feita a negociação, assinar o contrato; 
 
15 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
15.1- O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 
 
16 - DA ENTREGA DOS ITENS 
16.1- Os Itens deverão ser entregue em até 05 (cinco) dias corridos após a assinatura do 
contrato e emissão da A.C.S. (Autorização de Compras e Serviços). 
16.2- Local de entrega: Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Saúde no endereço: Rua Rio Branco n° 1070- Centro- Coromandel-MG. 
 
17- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
17.1 - DA CONTRATADA: 
 
A. Promover a entrega dos itens homologados a seu favor, de acordo com as 
descrições e prazos e condições determinados no Edital e seus anexos, independente ou 
não de sua Transcrição; 
B. Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas à especificidade 
de cada item, a fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou 
outro local designado pelo CONTRATANTE; 
C. Os produtos solicitados deverão conter a data de validade e serão entregues em 
perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, cor, textura e sabor 
característicos; 
D. Observar as normas legais de segurança e higiene que está sujeita a atividade de 
distribuição dos produtos contratados; 
E. Comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de 
qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis; 
F. Substituir no prazo de 03 (três) dias corridos, contados do recebimento da 
comunicação, qualquer produto que a fiscalização do CONTRATANTE considerar que esteja 
em desacordo às especificações exigidas neste termo de referência; 
G. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em 
apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
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H. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato; 
 
I. Despesas inerentes a impostos, tributos, frete, embalagens, contratação de 
pessoal, entre outros, correrão totalmente por conta da empresa vencedora. 
17.2- DA CONTRATANTE: 
 
A. Efetuar os pagamentos na forma e prazo estabelecido na cláusula quatorze; à 
vista das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente; 
B. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
C. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
D. Proceder à conferência dos itens homologados, de acordo com as exigências 
contidas no edital e anexos. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1- AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do 
Município de Coromandel, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos 
termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o 
ADJUDICATÁRIO que: 
 
1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de 
registro de preços ou o contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa; 
2. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
3. Não mantiver a proposta; 
4. Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 
5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
18.2 - Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação 
da primeira colocada. 
 
18.3- À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma 
prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração 
Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas 
seguintes sanções: 
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a. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por 
dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 
 
b. 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 
com a possível rescisão contratual; 
 
c. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE COROMANDEL, em face da 
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada. 
 
d. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE COROMANDEL. Se os valores dos 
pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 
 
e. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 
dos princípios do contraditório e da ampla defesa; 
 
f. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de 
cláusulas contratuais; e 
 
g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; 
 
h. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, 
força maior, devidamentes justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 
 
19 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
19.1- Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital; 
 
19.2- A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site 
www.licitanet.com.br/; 
 
19.3- 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; 
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19.4- Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame; 
 
19.5- 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, deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema; 
 
19.6- 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; 
 
19.7- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame; 
 
19.8- A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação; 
 
19.9- As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
 
20 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
20.1- As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

Ficha: 194 - 020605 12 361 0004 2.0022 0000 339030- Material de Consumo 

 
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1- Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico; 
 
21.2- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro; 
 
21.3- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF; 
 
21.4- No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação; 
 
21.5- 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; 
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21.6- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
 
21.7- 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 e horários de 
expediente na Prefeitura Municipal de Coromandel; 
 
21.8- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da 
isonomia e do interesse público; 
 
21.9- Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital. 
 
21.10- O edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
http://www.coromandel.mg.gov.br/licitacoes, e www.licitanet.com.br, e também 
poderão ser lidas ou obtidas cópias no setor de Licitações, situado na Rua Artur Bernardes, 
170 – Centro, Coromandel/MG, CEP: 38.550-000, nos dias úteis, no horário das 07:00 às 
11:00 horas e das 13:00 às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados; 
 
21.11- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 
imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo 
das sanções administrativas, civis e penais cabíveis; 
 
21.12- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 
 
21.13- Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o 
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados; 
 
21.14- Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 
outro será considerado especificado e válido; 
 
21.15- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, 
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de 
diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 
disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
21.16- O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 
inabilitação do licitante; 
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21.17- As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no 
endereço: http://www.coromandel.mg.gov.br/licitacoes; 
 
21.18- A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria; 
 
21.19- A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Município de Coromandel revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos licitantes; 
 
21.20- Para atender a seus interesses, o Município de Coromandel poderá alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos 
os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93; 
 
21.21- O Município de Coromandel poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
 
21.22- O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Coromandel-MG, com exclusão de qualquer outro. 
 
21.23- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
A. ANEXO I – Termo de Referência; 
B. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 
C. ANEXO III – Declaração Menor (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Const.Federal); 
D. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparadas; 
E. ANEXO V – Declaração Referente à Habilitação; 
F. ANEXO VI – Minuta de Contrato.  
 
 
 
Coromandel/MG, 20 de abril de 2021. 
 
 
 
 

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA 
Prefeita Municipal de Coromandel 

 
 

NILDA MARIA DOS ANJOS DORNELES 
Pregoeira 
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-ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA- 

 
 

-PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EQUIPARADAS- 

 
 

 
Processo nº: 062/2021 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 022/2021 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item 
 
 
Objeto: Aquisição de Material Psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede 
municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação 
exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual. 
 
 
1 – JUSTIFICATIVA 
 
Aquisição de Material Psicopedagógico que será utilizado nos atendimentos dos alunos da 
Rede Municipal, no Centro Psicopedagógico do município de Coromandel – MG.  
 
2 - ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DO OBJETO 
 
Vide tabela abaixo: 
 
 

Item Código  Descrição  Marca Un Qtde Valor 
Unitário 

Valor 
Total 
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1 199835 

Quebra-Cabeça Jak Spider Man com 100 Peças  
 
Personagem 
 
Homem Aranha 
 
Especificações 
 
Material 
 
Cartonado 
 
Inmetro 
 
CE-BRI/IQB - 002320NM 300/2002 
 
Dimensões 
 
Quebra-Cabeça Jak Spider Man com 100 Peças  
 
Altura: 22,00 Centímetros  
 
Largura: 13,50 Centímetros  
 
Profundidade: 21,50 Centímetros  
 
Peso: 760,00 Gramas 
 
8 

  U
N 2     

2 199833 

Quebra-Cabeça Pato Numeral 
 
Descrição do produto 
 
Quebra-Cabeça Pato Numeral daDicá. 
confeccionado em Madeira, Acabamento 
Impecável a Pintura Apresenta Cores 
Vibrantes. com Peças de Encaixe com Numerais 
de 1 a 15,medidas: 31 X 22 X 1cm.Especificação 
 
DIMENSÕES DO PRODUTO 
 
31 X 22 X 1CM 
 
IDADE SUGERIDA 
 
A PARTIR DE 3 ANOS 
 
GARANTIA 
 
3 MESES 

  U
N 2     
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3 199873 

Super Blocos Magnéticos 45 Peças Grandes de 
Alta Qualidade 
 
 Material: PlásticoABS + Ímã Forte (Pacote com 
45 contem 16 peças complementares) Blocos 
magnéticosde alta qualidade,100% ABS 
material ambiental verde Não-tóxico, nenhum 
cheiro e100% seguro para crianças 
 
 Faixa Etária:  > 3 anos de idade 
 
Acompanha: 
 
 1x KitSuper Blocos Magnéticos + Brinde 
Surpresa Exclusivo 

  U
N 2     

4 200070 

TAPETE DE ATIVIDADES TATAME INFANTIL EVA 
COM DESENHOS- CONTÉM 9 PEÇAS COM 
FIGURAS, DIMENSÕES DAS PEÇAS (CLA) 33 X 33 
X 0,08 CM, MATERIAL LAVÁVEL E ATÓXICO 

  U
N 10     

5 199867 

Torre Inteligente madeira 63 peças 
 
Confeccionado em madeira e M.D.F.. 18 placas 
de M.D.F. medindo 7,5 x 7,5 cm, com 45 
cilindros de madeira medindo 3,5 cm de altura. 
Total de peças do jogo: 63 peças. Embalagem: 
Caixade madeira medindo 20 x 20 x 8 cm. 
Lacrada com película de P.V.C. encolhível. 
Produto com certificaçãodo INMETRO. CE-
BRI/ICEPEX - N 00928-96 

  U
N 2     

6 199834 

      Quebra-cabeça 48 peças Grandão Mickey   
 
Materia: Papelão  
 
Dimensões do item C x L x A  
 
72 x 0.5 x 50 centímetros  
 
Com  48 peças,multicolorido 
 
Sobre este item  
 
    • Desafia habilidade motora  
 
    • Colorido e divertido  
 
    •Peças resistentes  
 
    • Diversão sozinho, com amigos ou em 
família  
 
    • Peças grandonas 
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7 199877 

 Jogo Desafio das Cores 
 
São 61 bastões, cada um deles com duas cores 
e um grande tabuleiro com um espaço para 
cada uma das peças, o jogo é divido em cinco 
níveis. Idade Recomendada: A partir de 3 anos 
 
Dimensões da embalagem / peso: 
 
Comprimento: 41 cm 
 
Largura: 41 cm 
 
Altura: 6,5 cm 
 
Peso: 1,930 kg  
 
Itens inclusos / peça: Contém 1 Tabuleiro e 61 
Bastões. 
 
Material: Plástico 
 
INMETRO: CE-BRI/INNAC-01289-001  NM 
300/200 

  U
N 2     

8 199843 

Alfanúmeros Coloridos em Madeira 56 Peças - 
Alfabeto e Números  
 
Letras, números e sinais recortados em 
madeira colorida.  
 
Conjunto de letras e números em madeira 
colorida recortados; contendo números de 0 á 
9 e 40 letras A a Z com algumas duplicadas e 6 
peças para os sinais medindo 5 x 5 x 1 cm, 
aproximadamente. 
 
Kit com 56 peças acondicionadas em caixa de 
papelão medindo 20x16x8cm. 
 
Certificação INMETRO Brinquedos 

  U
N 2     

9 199819 

Aramado Carrinho; Brinquedo confeccionado 
em madeira, MDF; e arame  
 
    • Composto por 03 circuitos e 15 peças de 
formas variadas e coloridas  
 
    • Embalagem: caixa de papel micro ondulado 
ilustrado medindo 18 x 13,5 x 15,5 cm; lacrada 
com pelÃcula de PVC encolhÃvel  
 
    • Arame resistente e pintado com tinta 

  U
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atóxica  
 
Dimensões do item C x L x A  
 
14 x 18 x 16 centímetros  
 
Número de peças 
 
15 

10 199817 

Avião Jogo Aramado, 2+ Anos, Multicolorido 
 
Brinquedo confeccionado em madeira,MDF; 
plástico e arame  
 
    • 1 base em forma de Avião e 16 peças 
coloridas, pintadas com tinta ultravioleta 
atóxica nas cores: Verde, vermelho, amarelo e 
azul; medida: 18,5 x 14,5 x 5 cm  
 
    • Embalagem: película de PVC encolhível  
 
Dimensões do produto  
 
28 x 27 x 24 cm; 635 g  

  U
N 2     

11 199890 

Balde Fazendinha 47 Peças 30 Miniaturas 
 
Especificações: 
- Material: Plástico 
-Idade Mínima Recomendada: 3 Anos 
 Conteúdo da Embalagem: 
- Balde Fazendinha  
- 30 Miniaturas 
- 1 Celeiro 
- 16 Cercas 
- Material: Plástico 
- Idade Mínima Recomendada: 3 Anos 
Certificações: 
- Produto certificado INMETRO 

  U
N 2     

12 199889 

Balde plástico com 36 peças animais de 
zoologico 
 
Os bichinhos são coloridos, cores azul claro, 
vermelho, verde e laranja. São muito bonitos e 
muito bem acabados. Tem muita diversidade 
de animais, entre eles Leão, girafa, camelo, 
cavalo, jacaré, canguru, Gorila entre outros.  
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13 199869 

Bate Pinos Para Crianças  
 
Contem: 1 Base da Madeira tamanho 24 x 20 x 
10 cm, com 4 orifícios vazados (usinados)  
4 pinos de madeira com 10 cm de altura, 
pintados com tinta esmalte sintético atóxico 
nas cores vermelho, verde, amarelo e azul  
1 martelo de madeira de 18 cm. 
Certificação INMETRO Brinquedos 

  U
N 2     

14 199875 

Baú Pedagógico Com 10 Jogos De Madeira  
 
Baú de madeira com dobradiças e 
fecho,medindo 50x32x25xcm. Acompanha 10 
brinquedos: 01 dominó de formas geométricas 
01 jogo de pinos 01 prancha de seleção 01 
relógio 01 bate pinos 01 passa figuras 01 
dominó tradicional 01 cubos de encaixe 01 pula 
corda 01 palavras cruzadas Medidas do baú 
50x32x25xcm. Obs.: sobra espaço para colocar 
mais brinquedos. 
 
Informações 
 
Cor 
 
Multicolorido 

  U
N 2     

15 199871 

Blocks Construção 55 Peças 
 
Material: Plástico. 
Certificação do INMETRO: CE-BRI/BRICS 00275-
16 
Certificado pelos Órgãos Autorizados - OCP'S 
(Organismos de Certificação de Produtos). 
Especificações Técnicas: 
Dimensões aproximadas da embalagem: 
(AxCxP) 33 x 36 x 10 cm. 
Dimensões Aproximadas da Base Giratória: 
27cm de atura. 
Peso bruto aproximado: 510 gramas 
 
Conteúdo da Embalagem: 
1 Conjunto de blocos construção com 55 peças. 
 
Garantia (Fabricante): 3 Meses contra defeitos 
de fabricação. 
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16 199863 

Blocos De Encaixe Vertical  
 
 Brinquedo educativo para a criança montar e 
desmontar , as peças são pintadas com tinta 
atóxica. Trabalha a coordenação motora fina, 
cores, formas, tamanhos, construção e 
decoração.  
 
Idade Recomendada A partir de 18 meses 
 
Dimensões da embalagem / peso: 
 
Comprimento: 28 cm 
 
Largura: 6 cm 
 
Altura: 18 cm 
 
Peso: 0,625 kg 
 
Material: Madeira + M.D.F. 
 
Itens inclusos / peça: Contém 1 base e 13 peças 
para encaixar nos pinos da base. 
 
Garantia do produto - Informações adicionais: 
Do Fabricante/Distribuidor, e segundo normas 
do Código de Defesa do Consumidor. 
 
INMETRO: CE-BRI-ICEPEX-N 01092-08    NBR 
NM 300/2004    SEGURANÇA DE BRINQUEDOS 

  U
N 2     

17 200072 

BOLA INFANTIL MÉDIA  COLORIDAS-   MACIA, 
COM CORES VIBRANTES, EM MATERIAL PLUSH, 
LAVÁVEL, SEM CHOCALHO. 

  U
N 10     

18 199886 

Brinquedo dino Papa-Tudo 
 
Idade Mínima Recomendada: +12 meses  
Dimensões Aproximadas da Embalagem 
(AxLxC): 30cm x 12cm x 26cm  
Dimensões Aproximadas do Dino: 24cm altura 
Material/Composição: Plástico Atóxico 
Pode Molhar: Sim 
Abre Fecha Olho: Não, apenas movimenta 
INMETRO REGISTRO 000989/2019 - OCP006 
Conteúdo da Embalagem: 01 Dino Papa Tudo 
-Garantia: 03 meses contra defeitos de 
fabricação. 
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19 199820 

Brinquedo Educativo Cubo Didático com Blocos  
 
    • Crianças de até 7 anos,  multicolorido, em 
material plástico resistente 
 
Dimensões do produto  
 
18 x 18 x 18 cm; 435 g  

  U
N 2     

20 199846 

Brinquedo Infantil Jogo De Adição e Subtração 
Escolar  
 
Contém: 
 
72 peças Participantes:02 a 04 pessoas. Faixa 
etária indicada:A partir dos 04 anos. 

  U
N 2     

21 199885 

Brinquedo Pedagógico Alfabeto Silabico 150 
Pçs Idade Recomendada: A Partir Dos 04 Anos 
Gênero: Unissex 
Garantia Do Fabricante: 03 Meses Contra 
Defeitos De Fabricação 
Descritivo detalhado: 
Confeccionado em M.D.F. 150 peças medindo 
4 x 4 cm,composto por sílabas e letras, 
serigrafado com tinta ultravioleta atóxica. 
Embalagem: Caixa de papel microondulado 
ilustrado medindo 30 x 20 x 6 cm. Lacrada 
compelícula de P.V.C. encolhível. 

  U
N 2     

22 199866 

Brinquedo Pedagógico Madeira Tangram 62 
Peças  
 
APartir De 3 Anos 
 
Contém 20 Cartelas E 60 Peças Geométricas 
Em Madeira, Ajuda A Criança A Desenvolver A 
Sociabilização, Comunicação, Coordenação 
Motora, Noção Espacial, Raciocínio Lógico E 
AConcentração . 
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23 199854 

Cubo Didático Grande Encaixe Brinquedo 
Educativo  
 
Com esse Cubo Didático Grandeas crianças 
brincarão a aprenderão por horas. 
Ele possui alça para ser lavado atodo os 
lugares, formas geométricas para encaixar, 
portinha abre e fecha, telefone com agenda, 
engrenagens coloridas, rolinho giratório, puzzle 
de animais e ainda vira um tapete para brincar 
no chão. 
Incentiva a percepção, raciocínio lógico, 
coordenação motora, distinção de formas e 
cores e estímulo a memória. 
Desmontado mede aproximadamente 71cm x 
48cm. 
Conteúdo da embalagem: 
- 01 Cubo DidáticoGrande da Merco Toys 
Certificação Inmetro: ce-bri/icepex-n 00294-17 
- nbr nm 300/2004 - ocp 0046 
Idade Minima: 12 meses 

  U
N 2     

24 199856 

Cubos Encaixáveis Números e Quantidades 24 
Peças  
 
Quantidades 24 Peças , com os Cubos 
Encaixáveis estudar os números ficou muito 
mais interessante e divertido! Montando os 
cubos as crianças vão associar os números e 
quantidades exercendo o raciocínio e o 
pensamento lógico das operações 
matemáticas. Cada cubo coloridopossui os 
números ou então os números representados 
por quantidade, há também os símbolos das 
operações matemáticas, tornando muito mais 
divertido o aprendizado! Indicado para crianças 
acima de 4 anos.  

  U
N 2     

25 199883 

Dominó das 4 Operações 
 
Material: MDF - 28 peças - 70x35x3 mm (cada) 
Embalagem: Caixa Cartonada - 180x160x53 
mm 
Faixa etária: A partir de 05 anos  
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26 199849 

Jogo Alfabingo Bingo De Letras E Figuras  
 
Descrição do produto: 
Contém: 01 JogoAlfabingo Bingo De Letras E 
Figuras 
Tamanho aproximado:35,0 x22,0 x 4,0 
Peso aproximado:275g 
Não recomendado para crianças 
menores de 03 anos. 

  U
N 2     

27 199859 

Jogo Aprender Formas  
 
Conteúdo da embalagem 
 
12 Cartelas com 5 divisões cada 
 
Dimensões aproximadas da embalagem do 
produto ( cm ) - ax lx p 
 
26x4x22cm 
 
Dimensões aproximadas do produto ( cm ) - ax 
lx p 
 
14x15x14cm 
 
Garantia do fornecedor 
 
3 meses 
 
Gênero 
 
Unissex 
 
Idade recomendada 
 
3 a 4 anos 
 

  U
N 2     

28 199850 

Jogo Bingo Educativo Infantil Binguinho De 
Letras  
 
A caixa contém: 
- 9 cartelas de cores diferentes; 
- 108 letras coloridas; 
- 1 saco plástico. 
O produto é certificado pelo Inmetro e de 
ótimo qualidade. 

  U
N 2     

29 199858 

Jogo Brincar De Aprender Formas  
 
Contém 18 peças. 
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30 199840 

Jogo cuca legal com mais de 600 perguntas 
 
  Tipo de jogo: perguntas e respostas. 
Conteúdo do pacote: 1 tabuleiro,6 peões,1 
dado,112 cartas com 6 perguntascom 6 temas 
atualidade, ciência, esporte, geografia, história 
e português A X LX P :44  x33 x 6 cm 

  U
N 2     

31 199847 

Jogo Da Memória Adição E Subtração Em Mdf 
Com 40 Peças  
 
Confeccionado em M.D.F.. 20 pares 40 peças 
de 5 x 5 cm . 
Embalagem: 
Caixa de madeira medindo 12,5 x 12,5 x 5 cm 
cada. 
Lacrada com película de P.V.C. encolhível. 
Produto com certificação do INMETRO. 
CE-BRI/ICEPEX - N 00928-96 

  U
N 2     

32 199842 

Jogo Da Memoria Alfabetica C/54 Cartas 
Ilustrada  
 
1 jogo da memória Alfabética.- 54 peças.- A 
partir dos 5 anos.- Não tóxico.- Material Papel 
CartãoCON. - Nãotóxico.- Material Papel Cartão 
. 
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 
 
 Contém 1 caixa com 1 jogo da 
memoria.Dimensões aproximadas da 
embalagem- 21x22,5cm (AxL). 
 
Complemento: C/54 CARTAS ILUSTRADA 
Especificações da Embalagem Peso200g 
MedidaCMLargura23cmAltura21cmEspessura5
cmQtd. Embalagens1  

  U
N 2     

33 199841 

Jogo da Memória e Dominó Os Números Jogo 2 
em 1: Memória e Dominó em Madeira 
Faixa etária recomendada: A partir de 6 anos  
Dimensões do produto com embalagem: 24 x 
18 x 6 cm 
Peso aproximado do produto: 420g  
Itens inclusos: 28 peças de dominó e 20 peças 
de jogo da memória  
Composição / Material: Madeira  
Embalagem: Cartonado  
Produto Certificado: CE-BRI/ICEPEX-N 01264 
NBR NM 300/2004 0046 
Certificado: Certificado pelos Órgãos 
Autorizados - OCP´S (Organismos de 
Certificação de Produto 
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34 199880 

Jogo da Rima com mais de 500 palavras 
 
Faixa Etária 
 
A partir de 8 anos 
 
Componentes 
 
Tabuleiro, fichas cartonadas, baralho, 
ampulheta, manual de instruções 
 
Dimensões da embalagem 
 
23,0 x 35,5 x 6,5 cm 
 
Alimentação 
 
N/A 
 
Participantes 
 
2 ou mais 
 
Garantia 
 
3 meses 
 
Certificação Inmetro 
 
CE-BRI/ICEPEX-N 01264-25 - NM300-2004 OCP 
0046 

  U
N 2     

35 199837 

Jogo de Memória  Tabuleiro Infantil  educativos 
com animais 24 peças 
 
• Contém 24 peças em MDF, com figuras 
grandes e resistentes com 12  pares, medindo 
7,5 x 7,5 cm adicionados em caixa de madeira 
medindo 20x22x5 cm 

  U
N 2     

36 199836 

Jogo de Memória Animais- 40 peças 
 
• Contém 40 peças em MDF, com figuras vivas 
e coloridas,  adicionados em caixa de madeira 
medindo 22 x 12 x4 cm. 

  U
N 2     

37 199894 

Jogo de quebra cabeças com 100 peças 
Conhecendo os Planetas  
 
Quebra-cabeça de 100 peças 
A partir de 6 anos 
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Dimensões 36,3 x 24,6 cm  

38 199838 

Jogo didático alfabeto memória e dominó em 
madeira 
 
    • - Recomendado a partir de 6 anos 
- Dimensões da embalagem (CLA): 22,7 x 4,5 x 
21,2 cm 
- 31 Peças em madeira para o dominó 
- 20 Peças em madeira para o jogo da memória 
- Marca: Pais e Filhos  
- Certificado de Segurança: INMETRO 

  U
N 2     

39 199845 

Jogo divisão e multiplicação 
 
 Faixa etária:crianças a partir dos 7 anos. 
Caixacontendo 8 cartelas de equações, 1 tabela 
de tabuada, 96 fichas com números e 1saco 
plástico. 
Inmetro: CE-BRI/ICEPEX-N 01024-25 

  U
N 2     

40 199848 

Jogo Divisão E Multiplicação Brinquedo 
Pedagógico  
 
Material: cartonado. 
Marca:PAIS E FIL. 
Idade recomendada: + 7 anos. 
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 
- 1 Cartela deequações - 1 tabela de tabuada- 
96 fichas com números - 1 saco plástico. 
 
DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO: 
- 21x23 cm. 
 
ESPECIFICAÇÕES DA EMBALAGEM: 
Peso: 210g . 
Medida em: CM. 
Largura: 23cm. 
Altura: 21cm. 
Espessura: 4,5cm. 
Qtd.na Embalagem: 106 

  U
N 2     

41 199852 

Jogo do macaco, não deixe cair família, pula 
macaco 
 
Descrição : 
Jogo com o objetivo de retirar as varetas da 
árvore sem deixar os macacos caírem 
Retire cuidadosamente as varetas da árvore 
para que os macacos não caiam 
Composição: Plásticoe papel adesivo 
Para 02 a 03 Jogadores 
Dimensão da caixa : 28 x 22 x 7 cm 
Idadeindicada : 4 + anos 
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42 199839 

Jogo o alfabeto 
 
    •  Conta com 119 cartas grandes e 480 cartas 
pequenas, contendo letras do alfabeto 
maiúsculo, letras do alfabeto minúsculo, letras 
acompanhadas de figuras, sílabas, letras 
cursivas e letras bastão  . Com cores 
alegres.Conteúdo da embalagem: 119 cartas 
grandes em cartão e 480 cartas pequenas em 
cartão Idade recomendada: a partir de 4 anos 
Participantes: 1 ou mais Especificações 
técnicas: Certificação do Inmetro: CE-BRI / 
ICEPEX-N 01024-25 - OCP 0046  

  U
N 2     

43 199878 

Jogo Pedagógico FORM 4  
 
São 4 peças da mesma cor utilizando estratégia 
e agilidade. habilidades. 
Contém na embalagem: 1 base plástica, 2 
suportes para base e 42 peças plásticas (21 
vermelhas e 21 amarelas).  

  U
N 2     

44 199851 

Jogo Pula Macaco  
 
Contém na embalagem: 1 tronco, 2 copas, 4 
'lanças-macacos', 16 macaquinhos e 16 
bananas de cartão e 1 folha de adesivos. 

  U
N 2     

45 199864 

Jogo Tangram de Madeira 
 
Modelo: Quebra Cabeça Tangram Infantil - 
formas geométricas  
 
 Material: madeira  
 
 Composição: 1 base de 14,6 x 14,6 cm e 7 
peças de formatos geométricos distintos (2 
triângulos grandes, 1 triângulo médio, 2 
triângulos pequenos, 1 quadrado e 1 
paralelogramo). Acompanha uma cartilha com 
algumas sugestões de figuras.  
 
 Menor peça (triângulo menor) = 6 x 3 x 4 cm  
 
 Maior peça (triângulo maior) = 12,5 x 6 x 8,8 
cm  
 
 Espessura das peças 0,5 cm  
 
 Idade mínima recomendada: a partir dos 3 
anos  
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Certificação INMETRO CE-BRI/INNAC - 01612-
001 
NM 300/2002 

46 199892 

Kit 06 Jogos Educativos Infantis Pedagógico 
Memória Alfabeto 
 
Cada caixa tem 20cm x 12 cm x 2 cm (Largura x 
Comprimento x Altur 
 
Fabricado 100% Madeira Reflorestada a) vras 
- Jogo Domino A-Z 
- Jogo Memoria Animais 
- Jogo Torremoto 
- Jogo Bingo da Matemática 
- Jogo Memória Coleti  
 
Recomendado para crianças a partir de 03 
Anos. 

  U
N 2     

47 199896 

Kit 10 Jogos Quebra-Cabeça  Animais E Filhotes 
Colorido  
 
O Kit de quebra-cabeçacom ilustrações de 
animais e filhotes . Ilustrações de cada quabra 
cabeça: Vaca, Coelho, Cavalo, Dinossauro, 
Pássaro, Leão, Macaco, Cachorro, Golfinho e 
CisnePossui Selo Inmetro: Inmetro CE-
BRI/ICEPEX-N 00928/96-1  
 
Material MDF Quantidadede peças 10 Cor 
Colorido Acabamento Pintura e serigrafia 
ultravioleta atóxicaBase Baixo relevo Idade 
recomendada A partir de 4 anos  Conteúdo da 
embalagem 10Quebra-cabeça Dimensões 
aproximadas do produto 0.08 x 26.5 x 33.5 cm 
(A x L x P) Dimensões aproximadas da 
embalagem 10 x 27 x 34 cm (A x L x P) Peso 
aproximadodo produto 4.6 Kg Peso 
aproximado da embalagem 4.6 Kg Garantia do 
fornecedor 3mesesInformações Adicionais 10 
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peças 

48 199844 

Kit 4 Jogos Madeira Alfabeto Matemática 
Números Soletrando 
 
 KIT COM 4 JOGOS PEDAGÓGICOS E 
EDUCATIVOS, FEITOS EM MADEIRA **  
Conteúdo do Kit:  
1 unidade Ref. 0421 - DESCOBRINDO O 
ALFABETO  
1 unidade Ref. 0420 - DESCOBRINDO A 
MATEMÁTICA  
1 unidade Ref. 0415 - NÚMEROS 1 AO 10  
1 unidade Ref. 0418 - SOLETRANDO  
Especificações:  
Idade Recomendada: a partir de 03 anos  
ATENÇÃO: NÃO INDICADO PARA MENORES DE 
3 ANOS POR CONTER PARTES PEQUENAS QUE 
PODEM SER ENGOLIDAS.  
Medidas aproximadas do pacote com o kit (A, 
L, C): 25x24x24  
Garantia: 30 dias  

  U
N 2     

49 199888 

Kit 6 Bichinhos De Pelúcia Safári 23 Cm  
 
O kit contém: 
1 Girafa 
1 Elefante 
1 Tigre 
1 Urso 
1 Macaco 
1 Panda 
- Material: Pelúcia 
 - Enchimento: Fibra de poliéster siliconado 
 - Produto átoxico, antialérgico e lavável. 
 - Idade miníma: 3 anos 
Produto certificado: INMETRO CE-BRI/IQB 4176 
NM 300/2002 
  - Peso: 0,495g 
 - Altura sentado: 19cm ; Altura em pé: 23cm 
 - Largura com braços: 15cm  
 - Comprimento com braços: 12cm 

  U
N 2     
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50 199868 

Kit Brinq Pedagógico Passa Figura, Linha 
Vazada E Aramado M 
 
Kit Contém: 
01 Passa Figuras - 16 peças + 01 base 
01 Linha Vazada Tabuleiro 
01 Aramado M 
DimensõesAPROXIMADAS: 
- Passa Figura: 
Base: 4cm x 20cm x 17cm 
Circulo: 5,5cm 
Quadrado: 5,5cm 
Triangulo: 5,5cm 
Retângulo: 4cm x 6cm 
Espessura das formas geométricas: 0,5cm 
- Linha Vazada Tabuleiro 
4,8cm x 29cm x 30cm 
- Aramado M Dimensões APROXIMADAS: 
- Passa Figura: 
Base: 4cm x 20cm x 17cm 
Circulo: 5,5cm 
Quadrado: 5,5cm 
Triangulo: 5,5cm 
Retângulo: 4cm x 6cm 
Espessura das formas geométricas: 0,5cm 
- Linha Vazada Tabuleiro 
4,8cm x 29cm x 30cm 
- Aramado M 
24cm x 17cm x 18cm 

  U
N 2     

51 199882 

Kit Pote Com Letras Alfabeto 171 Peças + Pote 
Números 105pç 
 
Confeccionado em plástico polietileno 
Conjunto contendo 351 peças confeccionadas 
em plástico, acondicionado em  02 potes, 
sendo  01 pote com 171 alfabeto e um pote 
com  180 números. 
Especificações Técnicas: 
Confeccionado em plástico 
Contendo 180 peças 
Código: 187 
Itens Inclusos: 
01 Pote com Números com 180 peças 
01 Pote com Letras com 171 peças 

  U
N 2     
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52 199855 

Mega Bloks Sacola de 80 Blocos  
 
Tema/Cenário 
 
Diversos temas a partir da criatividade na 
montagem 
 
Idade recomendada 
 
Até 2 anos 
 
Gênero 
 
Unissex 
 
Composição/Material 
 
Plástico 
 
Quantidade de Peças 
 
80 
 
Conteúdo da Embalagem: 1 sacola e 80 blocos 
coloridos 

  U
N 2     

53 199861 

Mosaico Geométrico 100 Peças Cx De Madeira 
 
Mosaico geométrico composto por 100peças 
multicoloridas em madeira em forma de 
figuras geométricas diversas: triângulo, 
hexágono, quadrado, losango. Acondicionado 
em caixa de madeira medindo: 05x16x30 cm 
CE-BRI/ICEPEX - N 00928-96. Garantia do 
fornecedor 1 mês. 

  U
N 2     

54 199862 

Prancha De Seleção Palhacinho 
 
Contém 20 peças coloridas em formatos 
geométricos diferentes com base para formar 
um divertido palhaço, dimensões 20 x 24 em 
MDF. 

  U
N 2     

55 199818 

Prancha de Seleção Pequena Jogo Educativo, 
3+ Anos, 16 Peças, Multicolorido 
 
Confeccionado em MDF  
 
    • 1 base medindo 19 x 20 x 7,5 cm, com 
pinos fixos de madeira e 16 peças geométricas 
coloridas, divididas em 4 formas (quadrado, 
retângulo, triângulo e círculos)  
 
    • Embalagem: película de PVC encolhível  

  U
N 2     
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Dimensões do produto  
 
19 x 20 x 8 cm; 860 g  

56 200069 

PUFF INFANTIL COLORIDO  - ALTURA 70 CM, 
LARGURA 53 CM, COLORIDO, EM COURO 
SINTÉTICO E ENCHIMENTO INTERNO EM 
FLOCOS DE ISOPOR RECARREGÁVEL.  

  U
N 10     

57 200071 

PUFF QUADRADO 34 X 34 EM COURINO,   
CADA UNIDADE DE UMA COR DIFERENTE 
SENDO:  AMARELO, LARANJA, VERMELHO, 
ROXO, AZUL, ROSA, VERDE, BEGE , ALTURA 45 
CM, LARGURA34 CM E PROFUNDIDADE34 CM. 

  U
N 16     

58 199830 

Quebra Cabeça com Pinos - Animais 
AquáticosNesta placa você vai encontrar 
animais aquáticos que são encaixados de 
acordo com o seu formato. Os pinos permitem 
omanuseio pelas crianças menores. Através 
deste brinquedo é possível despertar 
acuriosidade em relação à vida destes animais, 
assim como a importância da sua 
preservação.Material: MDF - 7 peças - 
300x220x6 mm (placa)Embalagem: PVC 
EncolhívelFaixa etária: A partir de 18 meses 

  U
N 2     

59 199831 

Quebra Cabeça com Pinos - Animais de 
Estimação 
 
 • Nesta placa você vai encontrar animais 
aquáticos que são encaixados de acordo com o 
seu formato. Os pinos permitem o manuseio 
pelas crianças menores. Através deste 
brinquedo é possível despertar a curiosidade 
em relação à vida destes animais, assim como a 
importância da sua preservação. 
 
Material: MDF - 7 peças - 300x220x6 mm 
(placa) 
Embalagem: PVC Encolhível 
Faixa etária: A partir de 18 meses 

  U
N 2     
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60 199893 

Quebra Cabeça Infantil Pedagógico Cartonado  
36 Peças com diversos temas 
 
Idademínima recomendada: a partir dos 4 anos 
Medida da caixa - 3cm x 14,5 cm x 19 cm 
Medida montado - 23 cm x 17,5 cm 
Temas 
- Parque de Diversão 
- Carrinhos 
- Mini Dragões 
- Princesas 
- Fundo do Mar 
- Fada e Eiti 

  U
N 2     

61 199832 

Quebra-Cabeça Floresta em Madeira 30 Peças -  
 
Quebra-Cabeça Floresta em Madeira É Ideal 
Para Crianças Acima de 4 Anos, são 30 Peças de 
Encaixar,medida do Quebra-Cabeça Montado: 
43,5 X 28,5cm. 
 
Especificação 
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
 
1 QUEBRA-CABEÇA COM 30 PEÇAS EM 
MADEIRA (MDF) 
 
DIMENSÕES DO PRODUTO 
 
43,5 X 28,5CM (QUEBRA-CABEÇA MONTADO) 
 
IDADE SUGERIDA 
 
A PARTIR DE 4 ANOS 
 
DIMENSÕES DA EMBALAGEM 
 
23 X 21,5 X 4,5CM 
 
GARANTIA 
 
3 MESES 

  U
N 2     

    Total   
 
 
O custo estimado para a presente contratação é de R$ 19.054,00 (Dezenove Mil e Cinquenta 
e Quatro Reais); 
O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas e 
em pesquisas de mercado. 
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3 - CONTROLE DA EXECUÇÃO 
3.1- As empresas contratadas deverão entregar os itens dentro dos padrões de qualidade 
exigidos por lei, conforme legislação específica e de acordo com as especificações contidas 
no edital e anexos. 
3.2- Local de entrega: Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado Central da 
Prefeitura de Coromandel, Situada à Rua Aurélio Rosa nº 55 – Centro – Coromandel – MG 
3.3- Serão aceitos somente lances com até 03 (três) casas decimais após a vírgula; 
 
4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA- 
A empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidas por lei, e do 
edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou que não 
atenderem ás exigibilidades, serão devolvidos e terão o pagamento cancelado. 
 
5- PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO- 
O almoxarifado da secretaria de saúde, através de servidores credenciados, serão os 
responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação dos itens 
licitados. 
 
6 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
A disciplina das infrações e sanções aplicáveis no curso da licitação são aquelas previstas no 
edital. 
 
7 – CRITERIOS DE ACEITAÇÃO  
Só serão aceitos os itens que estiverem de acordo com as especificações exigidas pelos 
órgãos de Fiscalização e pelo Almoxarifado da Saúde da Prefeitura de Coromandel – MG. 
 
8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
8.1 O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas às 
especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
8.2 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, conforme estabelecido para cada item no termo de referência, ou seja ao 
percentual aproximado de 1% (um por cento), em relação ao valor unitário estimado. 
 
 
Coromandel/MG, 20 de abril de 2021. 
 
 
 

___________________________ 
Nilda Maria dos Anjos Dorneles 

Pregoeira 
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-ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS- 

 
 
 
Processo nº: 062/2021 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 022/2021 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item 
 
 
Objeto: Aquisição de Material Psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede 
municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação 
exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual. 
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 
MARCA UND. QTD. VALOR 

UNIT. VALOR TOTAL 

         
        

-Valor unitário por Item; 
-Valor total do Item; 
- Valor global da proposta: R$__________, (xxx reais). 
- Validade da proposta não inferior a 60 dias; 
-Os preços deverão ser expressos em reais e com até 02 (três) casas decimais após a 
vírgula, 
-Marca do produto (itens) cotados; 
- Condições de Pagamento: O Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após cada 
etapa de fornecimento dos itens, na tesouraria do município, mediante cheque nominal 
ou depósito bancário em nome da proponente, sempre após a emissão da nota de 
liquidação de despesas e mediante a apresentação da nota fiscal; 
- Local da entrega: Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura 
de Coromandel, Situada à Rua Aurélio Rosa nº 55 – Centro – Coromandel – MG 
 
- Prazo de vigência do contrato: A vigência do contrato inicia-se na data de sua assinatura e 
vigorará até 31 de Dezembro de 2021. 
 
 
_________________/_____ de ___________ de 2021.  
 
 
 

______________________ 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 
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-ANEXO III - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR- 
 
 
 
Processo nº: 062/2021 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 022/2021 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item 
 
 
Objeto: Aquisição de Material Psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede 
municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação 
exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual. 
 
 
A empresa ____________,inscrita no CNPJ sob o nº _________, com sede na 
_______________, nº ______, Bairro ___________, cidade de _________, por intermédio 
de seu representante legal, o Sr. ___________, portador do CPF nº _____________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.   
 
 
 
____________/_____ de ___________de 2021. 
 
 
 
 

______________________ 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 
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-ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP- 
 
 
 
Processo nº: 062/2021 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 022/2021 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item 
 
 
Objeto: Aquisição de Material Psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede 
municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação 
exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual. 
 
 
DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: 
_______________, inscrita no CNPJ sob nº _______________, está enquadrada como 
_______________ (Microempresa/EPP), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. Outrossim declaro 
que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
 
___________/____,_____de _______de 2021. 
 
 
 

 
____________________ 

Representante Legal 
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-ANEXO V- 

-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À 
HABILITAÇÃO- 

 
 
 
 
Processo nº: 062/2021 
Modalidade: Pregão  
Edital nº: 022/2021 
Forma: Eletrônica 
Tipo: Menor Preço por Item 
 
 
Objeto: Aquisição de Material Psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede 
municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação 
exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual. 
 
 
A empresa ____________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, 
neste ato representada pelo Sr. ___________, CPF sob o nº ____________ declara sob as 
penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
_________________/_____ de _____________de 2021. 
 
 
 
 

______________________ 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 
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-ANEXO VI - MINUTA DO FUTURO CONTRATO- 
_ CONTRATO N°-----/2021- 

 
 

Instrumento Contratual para _________ que entre si 
celebram o Município de Coromandel e a empresa 
_______________. 
 

 
O MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG, CNPJ DE 

N°18.591.149/0001-58, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado 
pelo Sr. Fernando Breno Valadares Vieira, brasileiro, solteiro, CPF de nº 090.207.926-36, 
residente e domiciliado nesta cidade de Coromandel/MG, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa __________, inscrita no CNPJ sob 
o n. º _____________, com sede/endereço na ________________, Estado de _____, neste 
ato representada pelo seu __________, Sr. _____, CPF n.º __________, portador do RG n.º 
____________ residente e domiciliado na Rua _________, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, convencionam a aquisição de Material Psicopedagógico para 
atendimento dos alunos da rede municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e 
Turismo, com participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
Da fundamentação legal: O presente instrumento contratual decorre de licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico nº 022/2021, Processo Licitatório n° 062/2021, tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, vinculando-se ao respectivo edital, na forma da Lei nº 8.666 de 
21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 
de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Municipal nº 
2.876 de 12 de julho de 2005, Decreto Municipal nº 2.706 de 10 de Agosto de 2006 e 
Decreto Municipal 096 de 16 de Janeiro de 2013. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Constitui-se objeto deste instrumento a aquisição de Material Psicopedagógico para 
atendimento dos alunos da rede municipal da Gestão Municipal de Educação, Cultura e 
Turismo, com participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual, conforme especificações do termo de referência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA DO CONTRATO 
A vigência do contrato inicia-se na data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 
2021, podendo ser prorrogado conforme Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
3.1 - DA CONTRATADA 
Além das obrigações já mencionadas supra e no edital, a contratada ficará obrigada a: 
3.1.1 - Promover a entrega dos itens homologados a seu favor, de acordo com as descrições 
e prazos e condições determinados no edital e seus anexos, independente ou não de sua 
Transcrição; 
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3.1.2- Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas à especificidade de 
cada item, a fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou 
outro local designado pelo CONTRATANTE; 
3.1.3- Os produtos solicitados deverão conter a data de validade, lote de fabricação e 
deverão ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, 
odor, cor, textura e sabor característicos; 
3.1.4- Observar as normas legais de segurança e higiene que está sujeita a atividade de 
distribuição dos produtos contratados; 
3.1.5- Comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de qualquer 
obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis; 
3.1.6- Substituir no prazo de 03 (três) dias corridos, contados do recebimento da 
comunicação, qualquer produto que a fiscalização do CONTRATANTE considerar que esteja 
em desacordo às especificações exigidas neste termo de referência; 
3.1.7- Ser responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em apreço, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE; 
3.1.8- Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato; 
3.1.9- Despesas inerentes a impostos, tributos, frete, embalagens, contratação de pessoal, 
entre outros, correrão totalmente por conta da empresa vencedora. 
3.10- Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde no 
endereço: Rua Rio Branco n° 1070- Centro- Coromandel-MG. 
 

3.2 - DO CONTRATANTE: 

3.2.1 - Assegurar à contratada o acesso, em condições satisfatórias, às áreas necessárias ao 
cumprimento do objeto do contrato; 

3.2.2 - Indicar os servidores responsáveis pela fiscalização da execução do contrato; 

3.2.3 - Remeter advertências à contratada, por escrito, quando a entrega dos itens não 
estiver sendo prestado de forma satisfatória; 

3.2.4 - Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste edital. 

3.2.5 - Proceder à conferência dos itens homologados, de acordo com as exigências contidas 
no edital e especificações técnicas; 
3.2.6 - Emitir requisição para a entrega dos itens licitados. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

Ficha: 194 - 020605 12 361 0004 2.0022 0000 339030- Material de Consumo 

CLÁUSULA QUINTA: DOS PREÇOS 
a)- VALOR UNITÁRIO: (conforme proposta vencedora e mapa de apuração); 
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b)-VALOR GLOBAL:Dá-se para esta contratação o valor global de R$_____ (_____________). 
 
 CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O Pagamento será realizado na tesouraria do município, a partir da data de entrega da nota 
fiscal, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos itens solicitados, mediante cheque nominal 
ou depósito bancário em nome do proponente, sempre após a nota de liquidação de 
despesa (NLD), para a emissão da nota fiscal. A nota fiscal deverá ser entregue na secretaria 
de origem. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por 
culpa do contratado, o pagamento ocorrerá após a regularização da situação do documento 
fiscal não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS  
Qualquer modificação de forma, quantidade (redução ou acréscimo), bem como 
Prorrogação de prazo, poderá ser determinada pelo contratante através de aditamento, de 
acordo com as disposições previstas nos artigos 57, 58 e 60 da lei 8666/93 e alterações 
posteriores. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial deste contrato poderá ensejar a sua rescisão pela 
Administração, pelos motivos e na forma e conseqüência prevista nos art. 7°, da Lei 
10.520/02 e arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, aplicando as sanções previstas nos arts. 86 a 88 
da referida lei, no que couber, e os demais diplomas legais aplicáveis. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão do contrato poderá ser: 
a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de Coromandel, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, observado o disposto no 
art. 80 da citada lei, no que couber ao presente instrumento; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 
c) Judicial, nos termos da legislação; 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente; 
 
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

9.1 - Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV, Lei nº 
8.666 de 21 de Junho de 1993, a CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes multas: 

a) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, se deixar de cumprir uma das 
cláusulas do instrumento contratual; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o 
mesmo, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes. 

Parágrafo Primeiro - O valor referente às multas poderá ser descontado no pagamento 
subseqüente a que fizer jus a CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo - As multas acima mencionadas são independentes, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS CASOS OMISSOS E DA PUBLICAÇÃO 



 

Estado de Minas Gerais 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL  

Setor de Compras e licitações 
– ADM 2021/2024 - Novos Tempos, Novas Atitudes. 

 

 

10.1 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações com base 
nas Leis 10.520/2002 e 8666/93 e suas alterações posteriores, cujas normas ficam 
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa. 

10.2 – Após a assinatura deverá o presente contrato ser publicado, na Imprensa Oficial do 
Município e outros órgãos de publicidade conforme o previsto na lei 8.666/93, remetendo-
se cópia do mesmo, no prazo legal, ao Departamento de Controle Interno.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO DE ELEIÇÃO 
11.1-Fica eleito o Foro da Cidade de Coromandel/MG, para ação que resulte ou possa 
resultar do disposto neste contrato, dispensando-se quaisquer outros por mais privilegiados 
que sejam. 
11.2-E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 
contrato, a CONTRATANTE e a CONTRATADA assinam este instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e para uma única finalidade, depois de lido e achado conforme, em presença das 
testemunhas abaixo firmadas. 
 
Coromandel-MG, ____ de______________ de 2021. 
 

___________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL 

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA  

 PREFEITO MUNICIPAL 
 

___________________ 
CONTRATADA 

Representante Legal 
 
 

TESTEMUNHAS: 
___________________                   
Nome: 
CPF: 
___________________ 
Nome: 
CPF: 


