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AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20160712-01-PMM-PP-SEMED 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA – PA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL – MENOR PREÇO GLOBAL. 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de BRINQUEDOTECAS 

EDUCACIONAIS, para o atendimento de crianças de 0 a 48 meses, através do Programa 

Brasil Carinhoso para atender a Rede de ensino de Marituba, conforme especificações 

e quantitativos constantes no Anexo II deste Termo de Referência (Anexo I). 

 

CREDENCIAMENTO: 23/12/2016, às 09h30min. 

ABERTURA E DISPUTA DE PREÇOS: 23/12/2016, às 09h30min. 
 
LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Rua 
Fernando Guilhon, nº 5330, Bairro Centro Marituba/PA. 

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Sala da Coordenação de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Marituba – PMM, situada na Rodovia BR 316, Km 13, s/nº, Centro, CEP 67200-
000, Marituba, Estado do Pará, será cobrada uma taxa de R$ 92,35 (Noventa e dois reais e  
trinta e cinco centavos) + taxa de serviços R$ 7,65 (sete reais e sessenta e cinco centavos) 
conforme dispõe o Artigo 32, § 5º, III, da Lei 10.520/02, para custear despesas de reprodução 
gráfica e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, que deverá ser 
pago através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) na rede bancária autorizada. 

INFORMAÇÕES: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal – Marituba/PA, e-mail: 
semedmarituba@outlook.com  

 
 
 
 
PREGOEIRA: Débora Raquel F. Reis 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20160712-01-PMM-PP-SEMED – MENOR PREÇO 
GLOBAL 

 
  

 
 

PREGÃO Nº 5/20160712-01-PMM-PP-SEMED - Regido pela Lei nº 10.520/2002, Lei 8.666/1993, 
Decreto federal 7892/2013 e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas 
alterações posteriores. 
 
OBJETO: MENOR PREÇO GLOBAL que objetiva a contratação de empresa para 
fornecimento de BRINQUEDOTECAS EDUCACIONAIS, para o atendimento de crianças de 0 
a 48 meses, através do Programa Brasil Carinhoso para atender a Rede de ensino de 
Marituba, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo II deste Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
 
 
 
Local da abertura do certame: Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Rua Fernando 
Guilhon nº 5330, Bairro Centro Marituba/PA. 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL: INFORMAÇÕES: Sala de Licitação da Secretaria Municipal 
de Educação - Marituba/PA, e-mail: semedmarituba@outlook.com, no horário das 08h00min as 
14h00min, de segunda a sexta-feira. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 5/20160712-01-PMM-PP-
SEMED  

FINALIDADE: MENOR PREÇO GLOBAL 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICIPIO DE MARITUBA, por intermédio de sua Pregoeira, Débora Raquel Fontel Reis, 
torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL Nº 5/20160712-01-
PMM-PP-SEMED, conforme descrito neste Edital e seus anexos, de conformidade com a Lei nº 
10.520/2002, Lei 8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto federal 
nº 7.892/2013 e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores. 
1.2. As Propostas escritas de Preços deverão ser entregues no dia 23/12/2016 às 09h30min, 
devidamente lacrados e rubricados pela proponente, no Auditório da Secretaria Municipal de 
Educação, Rua Fernando Guilhon, nº 5330, Bairro Centro Marituba/PA. 
1.3. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus 
Anexos deverão ser entregues a Pregoeira e Equipe de Apoio, no ato da etapa do 
credenciamento. 
 

2. DO OBJETO 

Contratação de empresa para fornecimento de BRINQUEDOTECAS EDUCACIONAIS, para o 

atendimento de crianças de 0 a 48 meses, através do Programa Brasil Carinhoso para 

atender a Rede de ensino de Marituba, conforme especificações e quantitativos constantes 

no Termo de Referência (Anexo I). 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 – As licitantes poderão participar do certame que apresentarem no ato da habilitação ao 
menos um (01) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, demonstrando sua experiência e 
comprometimento na execução do serviço. 
3.2 - Poderão participar do presente Pregão, as empresas que apresentarem juntamente a 
proposta de preço o CATÁLOGO COMERCIAL, demonstrando a especificações dos produtos 
licitados. 
3.3 - Poderão participar do presente Pregão, as empresas que apresentarem juntamente ao 
catálogo comercial, a CARTA DE CORRESPONSABILIDADE, demonstrando o atendimento e 
compromisso com as especificações dos produtos licitados. 
3.4. Poderão participar do presente Pregão, as empresas que atender a todas as exigências deste 
Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação.  
- A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo 
ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 
- Também só poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela 
realização de tais atos.  
3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das 
hipóteses a seguir elencadas: 

a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controladora, coligada ou subsidiária entre si; 
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda que tenha ocorrido problema de natureza 
comprometedora em algum tipo de fornecimento de bens ou serviços; 
d) Estrangeiras que não funcionem no País;  
e) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, 
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bem como, à empresa da qual o servidor seja gerente, administrador, sócio, dirigente 
ou responsável técnico. 
 

4. CREDENCIAMENTO 

4.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o 
qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, apresentando a respectiva cédula de identidade ou 
documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio específico com 
poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática 
dos demais atos inerentes ao certame. Carta de Credenciamento (modelo anexo IV), além da 
cópia do contrato social, juntamente com fotocópia da cédula de identificação com foto e CPF 
do mesmo e de todos os sócios; 
4.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, além da cópia do Contrato Social faz-se 
necessário a Procuração, o credenciamento através de outorga por instrumento público ou 
particular, este com firma reconhecida em cartório, e diante apresentação do ato constitutivo da 
Empresa, para identificação daquele que outorgou os poderes ao seu representante. Tanto o 
instrumento público como o particular deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos 
poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e 
notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame.  
4.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 
comprovar ser o responsável legal, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, deverá apresentar  cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, juntamente com fotocópia da cédula de identificação com foto e CPF do mesmo e 
de todos os sócios; 
4.4. Os documentos mencionados nos itens 4.1,4.2.4.3, inclusive o documento de identificação do 
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias 
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação pela Equipe do 
Pregão. 
4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar por usufruir dos benefícios 
estabelecidos na Lei Complementar Federal 123/2006 e alterações posteriores deverá apresentar 
juntamente com o credenciamento os seguintes documentos: 
4.5.1. Quando optante pelo SIMPLES nacional: 

a) comprovante de opção pelo simples obtido no site da Secretaria da Receita 
Federal; 
b) declaração simplificada da JUCEPA atualizada em no máximo 90 (noventa) 
dias da data de abertura dos envelopes e uma declaração que não se encontra 
em nenhuma das situações do § 4º, art. 3°, da Lei Complementar 123/2006, 
conforme anexo VI deste edital. 

4.5.2. Quando não for optante pelo SIMPLES nacional: 
a) declaração de imposto de renda e/ou balanço patrimonial e demonstração do 
resultado do último exercício–DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos 
limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º, da Lei Complementar 123/2006; 
b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 
3º, da Lei Complementar Federal 123/2006, conforme anexo VI deste edital. 

4.6. Apresentar declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
dispõe o art. 4º, VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 conforme anexo VI deste edital, 
ressaltando-se que se no ato da aferição quanto a regularidade dos documentos de habilitação, for 
constatado a não conformidade dos mesmos para com as disposições deste edital, sofrerá, a 
licitante que se declarou regular ao início da sessão, as penalidades previstas no art. 7°, da Lei n° 
10.520/02.  
4.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
4.8. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente 
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes específicos, salvo 
por caso fortuito ou força maior. 
4.9. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.1, 4.2. 4.3, não implicará a 
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exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na 
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório. 
 

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. A reunião para recebimento dos envelopes e cadastramento das Propostas de Preços será 
pública, dirigida pela Pregoeira da PMM, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no 
Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Rua Fernando Guilhon, nº 5330, Bairro Centro 
Marituba/PA, no dia 23/12/2016, as 09h30min. 
5.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o (a) (s) representante(s) da(s) Empresa(s) 
licitante(s) entregará (ão) os envelopes contendo os documentos de habilitação, não sendo aceita, 
a partir desse momento a admissão de novos licitantes.  
5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá trazer expresso, em seu exterior, as seguintes 
informações: 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA – PA 
PREGÃO N

o
 5/20160712-01 PP-PMM-SEMED 

RAZÃO SOCIAL E N
o
 DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

DATA DE ABERTURA: 

5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá trazer expresso, em seu exterior, as 
seguintes informações: 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA 
PREGÃO N

o
 5/20160712-01  PP-PMM-SEMED 

RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ/MF DO LICITANTE 
DATA DE ABERTURA: 

 
5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços – conforme descrito no item 5.1 
deste Edital após o cadastro, na segunda fase, iniciado os lances será aberto o envelope n° 02 - 
Documentos de Habilitação, da licitante vencedora do primeiro Item. 
 

6. PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via digitada impressa, Modelo de 
Formulário Padrão de Proposta da empresa (Anexo II), redigida com clareza, em língua 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas devidamente datadas, numeradas e assinadas na última folha e rubricadas 
nas demais pelo representante legal da licitante. 
6.2. Na Proposta de Preços deverão constar: 
6.2.1. Razão social da licitante, n

o
 do CNPJ/MF, endereço completo, dados para contato e, se 

possível, endereço eletrônico (e-mail).  
6.2.2. Prazo de eficácia da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de adjudicação da proposta. 
6.2.3. Uma única cotação, com preço unitário e total por item, em moeda corrente nacional, 
expressos em algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais, serão considerados os primeiros;  
6.2.4. O prazo de contratação será conforme o previsto no Contrato, celebrado pela Prefeitura 
Municipal de Marituba, conforme anexo XII, de acordo com a legislação vigente. 
6.2.5. A empresa contratada deverá realizar os serviços e aquisições licitadas no endereço 
constante na Ordem de Serviço, sempre respeitado o objeto do presente certame. 
6.2.5.1. A contratada deverá providenciar os recursos necessários à execução de seus trabalhos.  
6.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto deste Edital e seus Anexos; 
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6.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, 
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços 
serem realizados sem ônus adicionais; 
6.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
6.6. A Pregoeira considerará como de forma, erros de somatórios e outros aspectos que 
beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 
  

7. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

7.1. O objeto licitado será executado, conforme requisição da secretaria solicitante. 
7.2.  O objeto licitado poderá ser vistoriado e analisado a qualidade através de um laudo técnico 
emitido pelo órgão responsável se assim determinar conveniente a Administração, sendo que a 
não aprovação resulta no cancelamento da contratação com multas cabíveis a presente situação. 
 

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
8.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro. 
8.3. O contratado da oferta de valor mais baixo, e os das ofertas com até 10 % (dez por cento) 
superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do valor 
mínimo. 
8.4. Lido os preços, a Pregoeira relacionará todas as propostas em ordem crescente. 
8.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 % (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 
vencedor do primeiro item. 
8.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita. 
8.7. Definido o menor preço global, o mesmo deverá ser mantido pelos contratados vencedores 
até o próximo pregão, que estará habilitado a efetuar. 
8.8. Poderá ser averiguada a qualidade do objeto licitado através de inspeções realizadas de 
rotina, sob pena de cancelamento da contratação, caso o resultado não seja vantajoso a esta 
Administração. 
8.9. No Município de Marituba depois de adjudicado o menor valor global, o primeiro colocado 
estará habilitado a executar o objeto licitado para o Município de Marituba/PA. 
8.10. A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor. 
8.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.12. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes neste Edital. 
8.13. Sendo aceitáveis as propostas de menor preço global, serão abertos os envelopes contendo 
a documentação de habilitação dos licitantes que a tiverem formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a documentação 
atualizada e regularizada na própria sessão; 
8.14. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço global e o valor estimado para a contratação. 
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8.15. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
8.16. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação 
final dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei 
Complementar nº 123/2006. 
8.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.18. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame. 
8.19. Nas situações previstas nos subitens 8.15, 8.16 e 8.17, a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor em benefício da Administração, 
sendo que o pregoeiro não irá adjudicar de forma alguma item que esteja acima com o preço 
praticado no mercado, conforme prévia cotação pelo setor competente. 
8.20. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos 
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito. 
8.21. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo 
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo. 
 

9. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

9.1. A documentação exigida na fase de habilitação, para atender ao disposto neste Edital quanto 
à habilitação jurídica, deverá ser fielmente apresentada pelos licitantes, sob pena de inabilitação. 
9.1.2. As empresas devidamente cadastradas deverão apresentar ainda, à comissão, o Alvará de 
funcionamento de titularidade da empresa licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (da 
sede da licitante). 
 
9.2. Relativos à Qualificação Técnica: 

A) A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de no 
mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que já forneceu ou fornece produtos e ou já prestou ou presta serviços 
dessa natureza. 
 

a.1) O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito 
privado deverá constar firma reconhecida em cartório; 
 

B) Comprovação de credenciamento da empresa licitante junto às Editoras dos materiais 
didáticos e paradidáticos. 

        
b.1) A comprovação de credenciamento deverá ser elaborada em papel timbrado da 
respectiva Editora e assinado com firma reconhecida em cartório. 
 

 C) As licitantes poderão participar do certame que apresentarem no ato da habilitação ao 
menos um (01) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, demonstrando sua experiência e 
comprometimento na execução do serviço. 
 
 D) Poderão participar do presente Pregão, as empresas que apresentarem juntamente a 
proposta de preço o CATÁLOGO COMERCIAL, demonstrando a especificações dos produtos 
licitados. 
 

E) Poderão participar do presente Pregão, as empresas que apresentarem juntamente ao 
catálogo comercial, a CARTA DE CORRESPONSABILIDADE, demonstrando o atendimento e 
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compromisso com as especificações dos produtos licitados. 
 

9.3. - Relativos à Habilitação Jurídica: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual. 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores com as respectivas cédulas de 
identidades dos sócios. 

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
e) cópia do documento de identidade do sócio administrador. 
 

9.4 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 
            a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual, relativo à sede da licitante; 
c) Prova de regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de tributos 
federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais 
administrados pela RFB E PGFN); Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei. 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) 

9.4.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de contratação, conforme determina o art. 4º do Decreto nº 
8.538/2015. 
 
9.5 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica dentro do prazo de validade expresso na mesma, caso não haja prazo de 
validade expresso, deve a mesma ter sido emitida em prazo não superior aos 60 
(sessenta) dias que antecedem a data de abertura dos envelopes de habilitação; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

c) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados pelo sócio 
administrador e por Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

d) Comprovação da boa situação financeira da licitante, aferida com base nos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>1); 
d.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a um em qualquer dos 

índices anteriormente referidos, deverão comprovar o capital no mínimo 10% (dez 
por cento) do valor global a ser contratado, de acordo com os §§ 2º e 3º, do art. 31, 
da Lei 8666/93; 

d.2. Se necessária a atualização do Balanço e do Capital Social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial do cálculo correspondente;   

e) Certidão Simplificada com capital social integralizado e, preferencialmente, registrado em 
Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos, no valor mínimo correspondente a 
10% (dez por cento) do valor global a ser contratado, sob pena de inabilitação, devendo a 
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comprovação ser feita relativamente na data da apresentação da proposta na forma da 
Lei. 

 
9.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;  
9.7 - Os licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO, devidamente assinada pelo representante 
legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que: 

 Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, condições de fornecimento do objeto; 

 Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

 Declaração que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo 
funções de gerência, administração ou tomada de decisão; 

 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do 
Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo). No caso de micro-empresa e 
empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição na 
documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, 
na supracitada declaração. 

 Declaração que não possuir em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 anos, em qualquer 
trabalho, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, 
da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo VII). 
 

9.8 – Não será exigida na fase de habilitação, a apresentação de balanço patrimonial do ultimo 
exercício financeiro de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme expressa o art. 3º do 
Decreto nº 8.538/2015. 

 

10. PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) e EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) e 
MEI 

10.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte e MEI deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, somente para efeito de assinatura do 
contrato, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
10.1.1. Havendo alguma restrição nos documentos apresentados na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declarar o vencedor do 
certame não suspenderá o prazo supracitado. 
10.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
10.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor 
oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
10.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
10.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o serviço licitado;  
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10.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte e MEI, na 
forma do subitem 10.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 10.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 10.3, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
10.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
10.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. 
 

11. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante a Administração, 
aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do 
pregão, devendo ser protocolado na Prefeitura Municipal de Marituba/Pará, no horário de 
08h00minh as 14h00minh no protocolo geral de segunda a sexta-feira; 
11.2. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame; 
11.2.1. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, ou os esclarecimentos ou 

providências solicitados determinem alterações no ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame. 

11.2.2. Decairá do direito de impugnar, perante a administração, os termos deste Pregão 

Presencial aquele que o tendo aceitado sem objeção, venha apontar após o julgamento, falhas 
ou irregularidades, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;  

 

12. RECURSOS 

12.1. Dos atos e decisões relacionados com o pregão cabe recurso, nos seguintes casos: 
a) Julgamento da(s) proposta(s), habilitação ou inabilitação; 
b) Anulação ou revogação do pregão; 
c) Aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e 

contratar com Administração. 
12.1.1 - O recurso de que trata a alínea "a" do subitem 12.1 dependerá de manifestação do 
licitante, nesse sentido, ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de 
interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a 
contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. A não 
apresentação de memoriais configurará a desistência do direito de recorrer; 
12.2. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às 
razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 
12.3. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
12.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos 
12.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor. 
12.6. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor. 
12.7. Os autos dos procedimentos permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na 
sede da Prefeitura Municipal de Marituba/PA. 
 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E PENALIDADES 
O objeto a ser executado pelo contratado deverá atender: 
13.1. Ao disposto no padrão de identidade estabelecida na legislação vigente e as especificações 
técnicas elaboradas pelo Município de Marituba. 
13.2. Os preços adjudicados no pregão. 
13.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o município pelo 
prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada da Planilha de Contratados por 
igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
13.4 O não cumprimento da entrega do objeto licitado em tempo previamente estabelecido pela 
Administração implicará na suspensão de seu credenciamento do programa por um período de 12 
(doze) meses. 
13.5. O contratado que não emitir as Notas fiscais com a especificação as unidades condizentes 
com aquelas apresentadas na Planilha de Preços, implicará em suspensão por 12(doze) meses. 
13.6. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, 
aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, mediante 
instauração de processo para averiguação pela Administração. 
13.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração. 
 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes do objeto contratado, objeto desta Licitação, correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
Ficha: 254 
Exercício: 2016 
Fonte de Recurso: 0.1.17 – Receita de Serviços 
Classificação Institucional: 02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
Funcional Programática: 12.365.0005.2030.0000 – Manutenção de Creches 
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 
 
Ficha: 249 
Exercício: 2016 
Fonte de Recurso: 0.1.33 – Part. Rec. Estado (ICMS, IPVA, IPI exp.) 
Classificação Institucional: 02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
Funcional Programática: 12.365.0005.2030.0000 – Manutenção de Creches 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. Pelo objeto contratado a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor consignado e nas 
condições estabelecidas na contratação. 
15.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA, pela Administração através de transferência 
bancária diretamente na conta da empresa contratada, vedada transferências para outras contas. 
15.3. O pagamento somente será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de: Certidão de 
Quitação de Tributos Federais e Quanto à Dívida Ativa da União, neles abrangidos as 
contribuições sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal; Certidão expedida 
pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal; Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CDNT). 
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b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 
27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do 
FGTS. 
 
 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. É facultado a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
16.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
16.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato. 
16.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento da contratação. 
16.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e 
ao Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
16.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
16.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e 
novamente publicados na Imprensa Oficial. 
16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do “vencimento”. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
normal da Prefeitura Municipal de Marituba. 
16.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro fornecimento.  
16.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando–se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário o registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
16.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira, na sede da 
Prefeitura Municipal de Marituba – PA. 
16.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/02, e da Lei 
8.666/93, Decreto federal n

o
 7892/2013. 

16.11.  São partes integrantes deste Edital: 
a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II - Modelo Proposta de Preços; 
c) ANEXO III - Atestado de Capacidade Técnica; 
d) ANEXO IV - Minuta de Carta de Credenciamento;  
e) ANEXO V – Modelo de Declaração de Idoneidade 
f) ANEXO VI - Modelo da Declaração para MEI, ME e EPP;  
g) ANEXO VII – Modelo de Declaração; 
 

Marituba (PA), 12 de dezembro de 2016. 
 
 

 
Débora Raquel F. Reis 

Pregoeira  
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Dayse Menezes de Souza Lopes 
Secretária Municipal de Educação 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. INTRODUÇÃO  
A Diretoria de Ensino solicita a competente autorização, para abertura de processo de convênio, 
com a finalidade de adquirir Brinquedotecas Educacionais para atender a necessidade de 
aquisição do Programa Brasil Carinhoso, para estudantes de creches e pré-escolas da Rede 
Municipal de Ensino, conforme memorando n°. 006/2016 desta Diretoria.  
 
 
2. OBJETO  
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECAS EDUCACIONAIS, para o atendimento de crianças de 0 a 
48 meses, através do Programa Brasil Carinhoso, conforme especificações e quantitativos 
constantes no Anexo II deste Termo de Referência, conforme solicitação feita por servidor 
devidamente designado pela mesma, com entrega imediata e integral dos bens. 
 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 O jogo é a forma lúdica de expressão e está inserido na sociedade e nas práticas 
humanas desde o início dos tempos. Segundo Rizzi & Haydt (1998) relata que o ato de jogar é tão 
antigo quanto o próprio homem, pois este sempre manifestou uma tendência lúdica e de interação 
social. Para Aristóteles, no séc. II a.C., a utilização do jogo imita atividades adultas como forma de 
preparo para a vida futura. Para Froebel, o jogo é entendido como objeto e ação de brincar, 
passando, assim, a fazer parte da história da educação infantil. 

O início da formalização dos estudos das crianças é determinado na creche e pré-escola, 
fase essa em que a socialização, integração e contato com recursos pedagógicos fazem-se 
necessário para ampliação e descoberta de seu próprio corpo e das relações com o mundo 
vivenciado. A ludicidade nesta modalidade de ensino é a base para estimular a formação do 
caráter. O ato de brincar, utilização do jogo torna-se uma ótima ferramenta para o professor 
alfabetizador no processo de aprendizagem. Além de estimular o sócio cógnito das crianças, que 
estão relacionadas a ato da descoberta e aprendizagem (Vygotsky, 1984). Sendo assim, o jogo e 
brinquedos educativos proporcionam maior interação entre os indivíduos, permitindo evolução 
social no processo de desenvolvimento da criança. Além de possibilitar o resgate da autoestima e 
autoconfiança do aluno, bem como estreitar os laços de confiança entre os alunos e o professor. 

Os jogos educativos possibilitam ao aluno aprender de forma natural, prazerosa e 
dinâmica, pois estimula o interesse na busca do conhecimento. Transmitindo maior interação 
social entre as crianças, formulação de conceitos de solidariedade, de comportamento, regras de 
convivências, compartilhamento de grupo, respeito mútuo entre outros conceitos de cidadania 
(Nicoletti & Filho, 2004). Porém, a função educacional dos jogos e brinquedos educativos só 
assume esse papel fundamental na construção educacional das crianças, quando o professor tem 
claros objetivos e planejamentos, com a finalidade sócio interação entre alunos e deste com os 
recursos pedagógicos. 

As ideias, os conceitos e as crenças presentes no projeto pedagógico de uma instituição 
de educação infantil estão necessariamente materializados no espaço físico, instalações, materiais 
e equipamentos que comporem o ambiente educativo Essa ação do MEC visa minimizar a 
insuficiência de brinquedos específicos para a educação infantil criando condições favoráveis para 
melhorar a qualidade do atendimento. A falta ou insuficiência de materiais de apoio às pratica 
pedagógicas limita a ação educativa das instituições de educação infantil, uma vez que 
professores e crianças atendidas não contam com instrumental próprio para complementar e 
enriquecer o processo educativo. 

Nesse sentido, a referida licitação faz-se necessária para atender a necessidade de 
aquisição de brinquedotecas educacionais para atender as creches e pré-escolas da Rede 
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Municipal de Ensino. Além da Educação Infantil de alunos Especiais, visando oferecer um 
conjunto de brinquedos educativos, por meio dos quais professores possam realizar atividades 
lúdicas, físicas e educacionais, trabalhar o desenvolvimento psicomotor das crianças, bem como, 
atividades de leitura, jogos e brincadeiras. 

Desta forma, a fim de contribuir com a didática utilizada nestes espaços, é que se faz 
necessária a aquisição dos materiais listados no Anexo II deste Termo de Referência. 
 
 
3.1 REFERÊNCIAS 
 
NICOLETTI, Angelita A. M. & FILHO, Raulito, R.G. Aprender brincando: a utilização de jogos, 
brinquedos e brincadeiras como recurso pedagógico. Revista de divulgação técnico-científica 
do ICPG, V.2, n.5. – pg. 91-94. 2004. 
 
RIZZI, L. & HAYDT, R.C. Atividades lúdicas na educação da criança: subsídios práticos para 
o trabalho na pré-escola e nas séries iniciais do 1º grau. São Paulo: Ática. 1998. 
 
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo, SP: Martins Fontes. 1984. 
 
 
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 
  
 
5. ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E VALOR DE REFERÊNCIA, conforme item 13, das 
quantidades e especificações, que integra este documento. 
 
 
6. DA GARANTIA DE QUALIDADE DO OBJETO  
6.1 Todos os itens deverão ser produzidos utilizando matéria-prima e tintas atóxicas, resistentes 
às ações de limpeza, em conformidade com os regulamentos técnicos e normas técnicas 
pertinentes. 
6.2. Todos os materiais pedagógicos, de acordo com a sua especificidade, deverão conter 
instruções detalhadas sobre montagem, uso e regras e/ou informações pedagógicas. Todos os 
textos deverão estar em Português. 
6.3. Considerando-se a Certificação Compulsória determinada pela Norma Mercosul NM 300/2002 
– que substituiu a NBR 11786 – Segurança do Brinquedo, publicada pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e regulamentada pela Portaria Inmetro Nº 177, de 30 de novembro de 
1998, aplicada a todos os brinquedos comercializados no Brasil independentemente de sua 
origem, será exigido dos licitantes vencedores a apresentação dos laudos de certificação emitidos 
pelo Inmetro relativos aos itens adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação. 
6.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de testar e avaliar, os materiais objeto desta licitação, 
para verificação pontual de aderência às exigências deste Termo de Referência. 
6.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vistoriar e testar quaisquer materiais entregues, às 
suas expensas, sendo tais testes amostrais e podendo ser feitos a qualquer tempo. 
 
 
7 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA 
7.1 – A entrega e recebimento do objeto se dará conforme solicitação realizada por servidor 
devidamente designado no local e horário informado pelo mesmo no ato do pedido. 
 
 
8. DOS DEVERES DA CONTRATANTE 
8.1 – Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações;  
8.1.1 – Rejeitar o produto cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos 
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requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência;  
8.1.2- Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 
entrega do produto, observando ainda as condições estabelecidas no edital de licitação;  
8.1.3 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 
de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias. 
 
9. DOS DEVERES DA CONTRATADA 
9.1 - Substituir todo e qualquer produto que chegar ou apresentar defeito, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após o recebimento do comunicado; 
9.2 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega à contratante, incluindo as entregas feitas por 
transportadoras; 
9.3 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, sobre os produtos 
ofertados.  
  
 
10. FORMA DE ENTREGA 
O fornecimento do objeto será de no máximo 03 (três) dias úteis, contados do momento em que a 
secretaria assim o requerer, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, 
através de solicitação feita por servidor devidamente designado pela SEMED. 
 
 
11. DA ENTREGA IMEDIATA 
O instrumento de contrato será substituído pela Nota de Empenho apresentada ao credor, 
conforme disposto no art. 62 da Lei n° 8.666/93, que dispõe que em casos de compra com entrega 
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive 
assistência técnica, nos quais é facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor. 
 
 
12. DO PAGAMENTO 
O PAGAMENTO será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após a concreta entrega dos 
materiais, comprovadamente, após a LIQUIDAÇÃO de Nota Fiscal válida, a qual deverá ser 
apresentada junto ao recibo, e ATESTADA pelo servidor responsável da secretaria, e protocolada 
a tempo, após o correto recebimento, devidamente acompanhada das fazenda Federal e União 
(certidão de tributos federais e dívida ativa da união), FGTS, CNDT e outras por leis exigidas, 
devida e obrigatoriamente regulares e atualizadas sob pena de violação ao dispositivo no § 3º do 
art. 196 da Constituição Federal 1988; 
 
13. Deverá constar no edital: 

Comprovação de credenciamento da empresa licitante junto às Editoras dos materiais 
didáticos e paradidáticos. 

  A comprovação de credenciamento deverá ser elaborada em papel timbrado da 
respectiva Editora e assinado com firma reconhecida em cartório. 

 Poderão participar da presente licitação, as empresas que apresentarem juntamente a 
proposta de preço o CATÁLOGO COMERCIAL, demonstrando a especificações dos produtos 
licitados. 

Poderão participar do presente Pregão, as empresas que apresentarem juntamente ao 
catálogo comercial, a CARTA DE CORRESPONSABILIDADE, demonstrando o atendimento e 
compromisso com as especificações dos produtos licitados. 
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13. QUADRO DESCRITIVO E QUANTITATIVO 
 

QUADRO DESCRITIVO E QUANTITATIVO – BRINQUEDOTECAS EDUCACIONAIS 

N° ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Unidade QTDE 

01 

TOCA DE BOLINHAS 3 em 1 (Em Poliéster, polietileno e aço dobrável, 1 Toca triângulo, 1 

Toca retângulo, 1 Túnel, 150 Bolinhas e 1 Manual de montagem, 91x90cm (AxL); Toca 

retangular: 86x83cm (AxL); Túnel: 46,5cm de diâmetro). 

UND 30 

02 

TAPETE ALFABETO em E. V. A. (26 peças, Material: E.V.A 5mm; Placas estampadas: 26; 

Atóxico; Idade: acima de 3 anos; Garantia Defeito de Fabricação; Certificado do INMETRO: 

CE-BRI/IQB 000446 - OCP 0006 - NBR NM 300). 1,90m x 1,90m. 

03 

KIT MONTA TUDO – Sacola de 60 peças de Plástico, blocos em cores primárias vivas os 

blocos são grandes, especialmente feitos para pequenas mãos. 

Sacola ecológica, livre de PVC não recomendável para menores de 3 anos por conter peças 

pequenas que podem ser engolidas, para crianças com idade entre 1 a 5 anos. 

04 
JOGO DE BLOCOS - Big Construtor (Contendo 16 peças) – Material: Espuma revestida em 

tecido antialérgico. Tamanho: Altura 31 cm x Largura 27 cm x Comprimento 37 cm. 

05 

PAR DE PUFFS Confeccionados em material plástico resistente, deve acompanhar capa 

confeccionada em tecido em formato de animais e bomba para inflar. Altura: 0,30m X Largura: 

0,50m. 

06 BAÚ Material: plástico resistente atóxico Tamanho: A. 0,51m x L. 0,37m x C. 0,36m. 

07 

BABYTECA (45 livros): composta por 45 livros divididos em: 5 Pop´ups, 5 sonoros, 5 

texturizados, 5 dedoches, 2 panos, 10 brincadeiras, 5 jogos, 3 banhos e 5 cartonados. Com os 

seguintes títulos:  Pinóquio; A Bela Adormecida; A Cinderela; O Gato de Botas; Peter Pan; 

Branca de Neve; As Perigosas Serpentes; Os Estranhos Lagartos; Quebra Cabeça: A Galinha 

Pintadinha; Azul; Amarelo; Maleta De Livros Galinha Pintadinha; Cubinhos de Quebra Cabeça 

(12 Pecas Cada); Branca de Neve; Chapelzinho Vermelho; Os Três Porquinhos; Cocoricó Seis 

por Meia Dúzia (Sonoro); Cocoricó Pequeno, Médio e Grande (Sonoro); Cocoricó de um a Dez 

(Sonoro); Cocoricó Monstro no Paiol (Sonoro); Venha e Brinque Comigo (Toque o Som); A 

Floresta é Barulhenta (Toque o Som); Galinha Pintadinha: Meu Primeiro Livro de Fotografia; O 

Pequeno Príncipe com Aquarelas do Autor; Formas (com 5 Peças) Play Sharpes (Girasol); Meu 

Livro de Pano Fofinho- Bebê Noel; Meu Livro de Pano Fofinho- Baby Faces; Primeiro Livro do 

Bebê Gejina (Hora da Historinha- Pano); Mamãe e Bebê Livro de Banho Interativo- Patinho; O 

Meu Livro Almofada (O Coelho Tomás); O Meu Livro Almofada (A Ovelha Maria); Contos de 

Fada Musicados (A Pequena Sereia) (Figura 3d); Janela Curiosa- Animais na Água Com Muitas 

Janelas Para Abrir; Janelas Curiosas- Animais e Seus Filhotes;  O Castelo Arco-Íris aperte e 

Monte (O Cenário); Meu Livro de Calcular (Acompanha Calculadora); Trabalhos Manuais 

Divertidos (Girasol); 365 Histórias Para Ler e Sonhar; Para Qual Lugar do Mundo Irei Agora? 

(Girassol); Cocoricó: Livro Quebra Cabeça Azul (5 Quebra cabeça); Cocoricó: Livro Quebra 

Cabeça Amarelo. (5 Quebra cabeça); Galinha Pintadinha (5 Quebra Cabeças Divertidos); Livro 

Teatro Chiquititas; O Que Cabe no Meu Mundo História Sobre Valores para Ler e Montar; 

Coleção Comecinho 2 Quatro Aventuras de Pedro e Miguel (3 Dedoches + 1 Jogo + 1 Cd) Ruth 

Rocha; Escolinha: Brincando com os Números. 

08 

BLOCOS BIG CONSTRUTOR Faixa etária recomendada, A partir de 2 anos  
Dimensões do produto, Peça azul: 20x8x10 cm, Peça amarela: 13x11x8 cm, Peça verde 
8x10x10 cm, Peça vermelha (arco): 20x8x10 cm, Peça vermelha (janelas): 20x8x10 cm. 
Dimensões do produto com embalagem: 42x24x34 cm, Peso aproximado do produto: 900g, 
Itens inclusos: 24 peçasm, Composição / Material: Espuma revestida de tecido. Embalagem: 
Plástico. 

 Multiblocos Educativos 6 em 1. 
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Valor médio: 257.402,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil  e quatrocentos e dois reais). 

 

 

 

 
Raimunda da Silva Cunha 

Diretora de Ensino 
REG. 0605-MEC PARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Um Brinquedo Educativo De Espuma Revestido De Tecido Em Que Cada Lado Das Pecas Possui 
Uma Função Diferente, Contem 12 Cubos E 6 Blocos Triangulares Atóxicos, De Plástico - Possui 
6 Atividades Diferentes. Quebra-Cabeça Único Com Todas As Peças, Números De 1 A 12, 
Figuras Diversas, Quebra Cabeça De 2 Partes, Meios De Transporte E Quantidade. Sacola 
Plástica Com Alca E Zíper Para Facilitar O Transporte. A Partir De 9 Meses Medidas Da 
Embalagem: 0,34 Comp. X 0,34 Larg. x 0,10 Largura Cm. 

10 

Alfabeto Ilustrado em E.V.A 
Produto em E.V.A colorido e lavável, Alfabeto em letras de forma e cursiva. Para crianças na 
fase inicial de alfabetização, permite a associação das imagens à letra inicial dos nomes, 
trabalho do professor, Medidas: 90x44 cm, Idade: a partir de 2 anos. 

11 

Aramado Educativo: 
- Base em madeira com arame revestido em plástico e peças em madeira 
- Brinquedo com o selo de segurança do INMETRO; 
- Recomendado para crianças a partir de 4 anos de idade; 
- Dimensões aprox.: 23 cm x 35,5 cm x 26 cm; 
 Medidas da embalagem: Aprox. 40 cm x 25 cm x 30 cm; 
- Peso do produto na embalagem: aprox. 1,2 Kg. 

12 

PLAYGROUND - De fácil montagem (por encaixes). Uso doméstico. Para recreação de grupos 

de crianças menores. Medida: 1,35m (C) x 0,69m (L) x 0,77m (A). Idade Recomendada: A 

partir de 1 a 5 anos, Peso Máx: 16,9 kg. 

Aprovo e Autorizo 

 

 

 

 

 

Dayse Menezes de Souza Lopes 
Secretária Municipal de Educação de 

Marituba/PA.                                                                  
Decreto nº 06/2014 
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ANEXO II 
 PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 
 
À. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA. 
Licitação: Nº 5/20160712-01-PMM-PP-SEMED  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Consumidor: Prefeitura Municipal de Marituba  
 
Licitante: ___________________________________________________  
CNPJ: ______________ 
Tel Fax: (___) ____________                   Celular: (____) _____________  
E-mail:________________________________ 
Endereço: _____________________________ 
Conta Corrente: ___________ Agência: ___________ Banco: _______________ 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

 
Valor global da proposta: R$ (________________________________________) 
Data: _________________ -  
Validade da proposta: ____ Dias ___________________  
Prazo de Entrega: _____________ 
Nome do representante _______________________________________  
CPF: ________________ 
Assinatura do representante legal: ______________________________ 
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ANEXO III 

Atestado de capacidade técnica 
         (papel timbrado do emitente do atestado) 
 
 
  A (o) _____________________________________________ atesta para os 
devidos fins que a Empresa ____________________________________________, com sede na 
_______________________,prestou/presta os serviços relativo a fornecimento de itens 
compatíveis com os do edital __________-PMM-SEMED sendo cumpridora dos prazos e termos 
firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone. 
 
Relacionar os serviços prestados ou produtos fornecidos: 
 
 
Local e data 
 
 

_________________________________________________________________ 
(Nome do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua assinatura com firma 

reconhecida em cartório) 
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ANEXO IV 
(papel timbrado da licitante) 

 
 

Minuta de Carta de Credenciamento 
 
À 
Prefeitura Municipal de Marituba - PA 
REF.: EDITAL DE PREGÃO. 
Nº 5/20160712-01-PMM-PP-SEMED 
 

Indicamos o (a) Senhor (a) ________________________, portador da cédula de 
identidade nº __________________________, Órgão expedidor _________, como nosso representante 
legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das 
PROPOSTAS, manifestar, dar lances, prestar todos os esclarecimentos a nossa Proposta, interpor 
recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do 
presente Credenciamento. 
 
 
Local e data 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

Representante Legal da Empresa 
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ANEXO V - Modelo 
(papel timbrado da licitante) 

 
Declaração de Idoneidade 

 
    
Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO Nº 5/20160712-01-PMM-PP-SEMED, DECLARA, 

que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação no presente 

certame. 

 
 
 
 
Local e data 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VI - Modelo 
        (papel timbrado da licitante) 

 
Declaração de ciência que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

 
   
 Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO Nº 5/20160712-01-PMM-PP-SEMED, 
DECLARO (A) (MOS), que temo (s) conhecimento e cumpro (imos) plenamente os requisitos de 
habilitação e atendo (emos) a todas as exigências do Edital, tendo assim condições para participação no 
presente certame. 
 

Declaramos que não nos encontramos em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei 
Complementar Federal 123/2006. 
 
 
Observação: Em caso de MEI, ME ou EPP, deve ser citada nesta declaração. 
 
 
 
Local e data 

 
 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VII 
 

(papel timbrado da licitante) 
 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
 

À 
Prefeitura Municipal de Marituba 
Ref : EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  
 
PREGÃO Nº 5/20160712-01-PMM-PP-SEMED 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua ---------------
-----------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, 
por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Nº 
5/20160712-01-PMM-PP-SEMED, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
1. Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação 
determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

2. Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual 
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 
(inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90),  

3. Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei 
nº 8.666/93; 
 

Obs.: No caso de MEI, micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, 
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, 
como ressalva, na supracitada declaração. 
 

4. os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento 
de todas as informações, condições de fornecimento do objeto; 

 
 

Local, ____/____/____ 
 

Assinatura do representante legal sob carimbo 
CNPJ da empresa: 
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