
PREAMBULO 

ESCOLA MUNICIPAL "SENADOR ALFREDO CATAO" 
.. Ensino Fundamental do I o ao 9° A no " 
Decreta Lei nQ 7.415 de 21/02/64 

Municipaliza~ao: Resolu~ao n2 8249/97- MG 13/01/98 
Extensao de Ciclos : Porta ria SEE n• 1276 de 27 de mar,o de 2002 

Rua Alvaro Pen a Arja , 78- Centro- CEP 37.443-000 
Fone:(35)3343-1001 -Baependi- MG 

EDIT AL DE PROCESSO LICIT A TO RIO 

0 caixa escolar Dr. Rubens Fernandes torna publico o presente Edital para contratac;ao, no reg ime 

Menor Valor Por Item, para Reg istro de Prec;os, atraves da realizac;ao de Pregao Presencia! , regido pela Lei n° 

10.520/2002, pelos Decretos Municipais 0042/2009 e 0043 /2009, e na omissao deles, no que couber, 

subsid iariamente pel a Lei 8.666/ 1993. 

OBJETO 

0 obj eto do presente ed ital sera o Reg istro de prec;os para eventual aquisic;ao de mapas, materiais 

esco lares , televisores, bebedouro e materias de expediente, conforme memorial descritivo abaixo: 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PREC::O PREC::O TOTAL 
ITEM DESCRIC::AO QUANTI DADE UNIT ARlO 

Alfinete Niquelados- Peso Lfq . 50g- n° 24. 

1 5 R$ 5,65 R$ 28,25 

2 Almofada para carimbo n° 3 2 R$ 9,06 R$ 18,12 

3 Apontador - sem deposito (resistente) 50 R$ 1,05 R$ 52,50 

4 Barbante de algodao n° 08, 250g, 8 fios 5 R$ 5,18 R$ 25,90 

Bebedouro de agua Purificador de Pressao 110 v 
reservatorio em ac;o inox, com isolamento em EPS 
e serpentina extema; Reservatorio de 3,51itros I 
Rendimento de 5 litros por hora com duas 
torneiras, 11 Ox3 7x29cm 

5 2 R$ 771,33 R$ 1.542,66 

Bloco de Desenho Branco A4 140 Gramas com 20fls 

6 5 R$ 4,94 R$ 24,70 

Borracha branca - tamanho 40 - pequena -
Composic;ao: borracha natural e estireno butadieno, 

7 
nao toxico. 

300 R$ 0,45 R$ 135,00 

Cademo brochura Y4,48 folhas pautado, cap a 

8 flexivel 140x200 mm 480 R$ 1,14 R$ 547,20 

Caderno brochura \14, 96 folhas pautado, cap a 

9 flexivel 140x200 mm 600 R$ 2,24 R$ 1.344,00 

Caderno pequeno de desenho 48 folhas, cap a 

10 flexivel , 140x200 mm 200 R$ 1,87 R$ 374,00 

Calculadora Eletronica- 12 dfgitos- C-206N 

11 3 R$ 26,33 R$ 78,99 
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"Ensino Fundamental do I o ao 9° A no" 

Decreto Lei nQ 7.415 de 21/02/64 
Municipaliza~ao : Resolu~ao n2 8249/97- MG 13/01/98 

Extensao de Ciclos : Porta ria SEEn' 1276 de 27 de mar,o de 2002 
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Can eta 0.7- escrita tina- esfera de tungsten io-
Compos i<;:ao: Ponta de latao, Resi n as 
termoplasticas e ti nta a base de coran tes organicos 
e so lventes- Esferogratica- 07 (cor- azul) 

Can eta 0.7- escrita tina- esfera de tungstenio-
Composi<;:ao: Ponta de latao, Resinas 
termoplasticas e tinta a base de COl-antes orga nicos 
e so lventes- Esferogratica- 07 ( cor-preta) 

Can eta 0.7- esc rita tina- esfera de tungsten io-
Compos i<;:ao: Ponta de latao, Resin as 
tennoplasticas e tinta a base de corantes organ icos 
e so lventes- Esferogratica- 07 ( cor-vermelha) 

Caneta para C D e DVD- Preta- Ponta media (cor 
- preta) 

Caneta para CD e DVD - Preta- Ponta media (cor 
-azul ) 

Cartolina 50 x60 em - (cor - verde, 
amarelo,branca, azul , rosa) 

CD- R 700 mb, 80 minutes, 1 x-52x 

C lips para papeis - n° 2/0 

Cola bastao media 20 gramas e at6xica 

Co la Branca, 1 litro, lavavel e at6xica 

Co la Branca, 90 gramas, lavave l e at6xica 

Co la E.V.A. - Composi<;:ao : resina de etil vinil 
acetato, a lcoo l polivinilico e aditivos 

Cola para ]sopor- Peso Liquido 40g- Compos i<;:ao: 
PYA em so lu<;:ao alco61ico (alcool etil ico)- nao 
t6xico 

Corretivo liquido - 18 ml- Composi<;:ao: Resina, 
agua, ad itivo, pigmento, carga conservante. 
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R$ 0,91 R$ 91,00 

R$ 0,91 R$ 91,00 

R$ 0,91 R$ 45,50 

R$ 3,76 R$ 7,52 

R$ 3,76 R$ 7,52 

R$ 0,60 R$ 60,00 

R$ 0,87 R$ 17,40 

R$ 1,83 R$ 183,00 

R$ 3,88 R$ 38,80 

R$ 13,28 R$ 66,40 

R$ 1,92 R$ 69,12 

R$ 2,56 R$ 25,60 

R$ 2,51 R$ 60,24 

R$ 1,76 R$ 17,60 
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DVD PLAYER COM CONEXAO USB - Reproduz 
CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, 
WMA, JPEG CD, CODA, CD-R/CD-RW, DVD, 
DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imagens 
Kodak , SVCD, VCD.CD , CODA, CD-R/CD-RW, 
DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de 
imagens Kodak, SVCD, VCD.CD, CODA, CD-
R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, 
Disco de imagens Kodak, SVCD, VCD.CD, CODA, 
CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, 
Disco de imagens Kodak, SVCD, VCD. 

DVD-R Gravavel 

Envelope offcio branco 11 ,4x22,9 em 

Envelope pardo (Grande) - 90g - formate: 
240X340mm 

Envelope pardo (medio) - forma to: 18x25cm 

Etiqueta Ink Jet + laser- 33,9 X 101 ,6 - 14 
etiquetas por folha. Composis:ao: papel com 
adesivo acrilico aquoso. 

Folha de E.V.A. - 600x400x2mm - Verde, 
vermelho, rosa, amarelo, azul, preto, laranja, 
marrom, branco e lilas. 

Furador de papel 2 furos 50 folhas 

Giz escolar antialergico - ci lindrico plastificado-
antialergico- nao sujas as maos - Comprimento 81 
mm - Diametro I 0 mm - cor branco 

Giz Esco lar cilindrico plastificado - antialergico -
nao SUJaS as maos- Comprimento 81 mm -

Diametro 10 mm - cor colorido 

Grampeador medio- para grampo de 26/6 

Grampo 26/6- ex. Com 5.000 unidades 

Lapis de cor ex. 12 cores, 18cm 

Lapis Grafite - numero 02- Composis:ao: material 
ceramico, grafite e madeira plantada- Produto nao 
perecfvel e at6xico. 
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R$ 168,25 R$ 336,50 

R$ 1,10 R$ 33,00 

R$ 0,08 R$ 16,00 

R$ 0,20 R$ 20,00 

R$ 0,13 R$ 13,00 

R$ 57,33 R$ 114,66 

R$ 2,01 R$ 201,00 

R$ 43,85 R$ 87,70 

R$ 2,88 R$ 720,00 

R$ 4,10 R$ 492,00 

R$ 18,40 R$ 92,00 

R$ 4,68 R$ 46,80 

R$ 4,68 R$ 234,00 

R$ 0,28 R$ 280,00 
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Livro de ata I 00 folhas numerada, 2l5x3 15 mm, 
capa dura 

Livro de ponto I 00 folhas , 215x315 mm , capa dura 
02 assinaturas 

MAPA DA AFRICA (POLITICO) Mapa 
Laminado Frente e Verso (perm item riscar e apagar 
com caneta para quadro branco ) com moldura de 
madeira nas extremidades + alc;:a de sustentac;:ao em 
Velcro. Formato: I 17x89 em 

MAPA DA AMERICA (POLITICO) Mapa 
Laminado Frente e Verso (permitem riscar e apagar 
com caneta para quadro branco ) com moldura de 
madeira nas extremidades + alc;:a de sustentac;:ao em 
Velcro. Formato: ll7x89 em 

MAPA DA ASlA(POLITICO) Mapa Laminado 
Frente e Verso (permitem riscar e apagar com 
caneta para quadro branco ) com moldura de 
madeira nas extremidades + alc;:a de sustentac;:ao em 
Velcro . Formato: 117x89 em 

MAPA DA EUROPA (POLITICO) Mapa 
Laminado Frente e Verso (perm item riscar e apagar 
com caneta para quadro branco ) com moldura de 
madeira nas extremidades + alc;:a de sustentac;:ao em 
Velcro. Formato: 117x89 em 

MAPA DA OCEANIA (POLITICO) Mapa 
Laminado Frente e Verso (pennitem riscar e apagar 
com caneta para quadro branco ) com moldura de 
madeira nas extremidades + alc;:a de sustentac;:ao em 
Velcro. Formato: ll7x89 em 
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R$ 10,93 R$ 21,86 

R$ 18,58 R$ 37,16 

R$ 45,21 R$ 45,21 

R$ 45,21 R$ 45,21 

R$ 45,21 R$ 45,21 

R$ 45,21 R$ 45,21 

R$ 45,21 R$ 45,21 
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MAPA DE MINAS GERAIS (POLITICO) Mapa 
Laminado Frente e Verso (perm item riscar e apagar 
com caneta para quadro branco ) com moldura de 
madeira nas extremidades + al<;:a de sustenta<;:a.o em 
Velcro . Formato: 117x89 em 

MAPA DO BRASIL - REGIOES (POLITICO) 
Mapa Laminado Frente e Verso (pennitem ri scar e 
apagar com caneta para quadro branco ) com 
moldura de madeira nas extremidades + al<;:a de 
sustentas:ao em Velcro . Formato: 117x89 em 

MAPA DO BRASIL (POLITICO) Mapa Laminado 
Frente e Verso (permitem riscar e apagar com 
caneta para quadro branco ) com moldura de 
madeira nas extremidades + al<;:a de sustentac;:ao em 
Velcro. Formato: 117x89 em 

MAPA DO BRASIL NA AMERICA DO SUL 
Mapa Laminado Frente e Verso (pennitem riscar e 
apagar com caneta para quadro branco ) com 
moldura de madeira nas extremidades + al<;:a de 
sustenta<;:ao em Velcro. Formato: 117x89 em 

MAPA MUNDI (POLITICO) Mapa Laminado 
Frente e Verso (permitem riscar e apagar com 
caneta para quadro branco ) com moldura de 
madeira nas extremidades + al<;:a de sustentas:ao em 
Velcro. Formato: 117x89 em 

MAPA REGIAO SUDESTE (POLITICO) Mapa 
Laminado Frente e Verso (permitem riscar e apagar 
com caneta para quadro branco ) com moldura de 
madeira nas extremidades + al<;:a de sustenta<;:ao em 
Velcro. Formato: 117x89 em 

Papel - 45cmX25cm - Composi<;:ao: Filme 
poliolefinico, adesivo a base d'agua nao t6xico e 
papel siliconado (papel autoadesivo tipo contact 
transparente 45 cmx25m) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 R$ 83,75 R$ 83,75 
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ESCOLA MUNICIPAL "SENADOR ALFREDO CATAO" 
"Ensino Fundamental do / 0 ao 9° A no " 

Decreta Lei n2 7.415 de 21/02/64 
Municipaliza~ao: Resolu~ao nQ 8249/97- MG 13/01/98 

Extensao de Ciclos: Portaria SEE n• 1276 de 27 de mar,o de 2002 
Rua Alvaro Pen a Arja, 78- Centro- CEP 37.443-000 

Fone:(35)3343-1001 -Baependi- MG 

Papel color set ou dupla face 48x66 - cores 
diversas (azul clara, rosa, amarelo, laranja, 
verde claro, lilas, azul marinho, vermelho) 

Papel crepom - diversas cores:Verde, vennelho, 
rosa, amarelo, azul, laranja, marrom e lilas. 

Papel fotografico - A4- 297X2 I Omm- qua lidade 
fotogn'lfica 

Papel Sulfite A4 2 1 OmmX297mm- Office -

99,99% Ni'io Atolamento 

Pasta com elastica- 340mmX230mm 

Pasta com trilho cor azul- 335mmX230mm- Com 
grampo trilho metal 

Pasta de canaleta transparente- 23cmX30cm 

Pasta polionda plastico 55mm azul 

Pasta Preta- 243mmX333mm com 10 plasticos 

Pasta Preta- 243mmX333mm com 50 plasticos 

Pen-drive- 16GB 

Percevejo latonado ex . Com 1 00 

Pincel n° 2 

Pincel atomico, ponta grossa nas cores preto, azul, 
vennelho e verde 

Pincel n° 4 

Pincel para quadro branco recarregavel nas cores 
preto e vermelho 

Pistola de cola quente pequena 

Plastico em metro tennovip 140cm X 30m 
( estampado na cor predominante cinza) 
Plastico incolor (45cm x 2m Espessura 0,04mm) 

Plasticos para pasta- 24cmX32cm 

Porta durex grande 

Reftl de cola quente - ftna 

Regua grossa de 30 em 

Smart TV LED 32" com Conversor Digital 2 
HDMll USB Wi-Fi 120Hz 
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R$ 0,73 R$ 58,40 

R$ 0,74 R$ 29,60 

R$ 30,00 R$ 60,00 

R$ 21,23 R$ 6.369,00 

R$ 2,02 R$ 20,20 

R$ 1,86 R$ 186,00 

R$ 2,23 R$ 22,30 

R$ 4,13 R$ 41,30 

R$ 6,48 R$ 64,80 

R$ 11,73 R$ 117,30 

R$ 39,68 R$ 79,36 

R$ 2,57 R$ 25,70 

R$ 2,43 R$ 72,90 

R$ 4,08 R$ 195,84 

R$ 2,93 R$ 87,90 

R$ 6,14 R$ 61,40 

R$ 18,20 R$ 36,40 

R$ 10,50 R$ 315,00 

R$ 2,28 R$ 45,60 

R$ 0,13 R$ 13,00 

R$ 17,27 R$ 34,54 

R$ 0,51 R$ 12,75 

R$ 1,23 R$ 36,90 

R$ 1.555,50 R$ 1.555,50 
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Smart TV LED 40" com Conversor Digital 2HDMl 
2USB Wi-Fi 120Hz 

Tesoura de picotar 8" I /2-2 I em, de as;o 

Tesoura escolar sem ponta 

Tesoura Mu ltiuso grande- 8 ~- 21 em 

Tinta guache at6xica solt:1vel em agua, ex 6 cores 

Tinta para carimbo - azul- Composis;ao basica: 
res mas termoplasticas, ti nta a base de agua, 
corantes e aditivos- 40 ml 

Tinta para carimbo - Preta - Compos is;ao basica: 
res mas termoplasticas, tinta a base de agua, 
corantes e ad itivos- 40 ml 

TOTAL: 

1 

1 

so 
3 

30 

2 

2 

R$ 2.154,23 R$ 2.154,23 

R$ 59,93 R$ 59,93 

R$ 2,79 R$ 139,50 

R$ 13,88 R$ 41,64 

R$ 3,21 R$ 96,30 

R$ 5,32 R$ 10,64 

R$ 5,32 R$ 10,64 

R$ 20.333,33 

Todos os eguipamento deverao possuir garantia de fabrica, conforme c6digo de defesa do consumidor. 

As especifica,oes contidas no memorial descritivo sao especifica,oes mlnimas. 

0 valor maximo para esta contrata<;:ao sera de R$ 20.333 ,33 (vinte mil , trezentos e trinta e tres reais e 

trinta e tres centavos). 

DATA DE REALIZA<;::AO DA SESSAO DE PRE GAO 

Credenciamento: 31 de agosto de 2016, 09h 15min 

Abertura: 31 de agosto de 20 16, 09h30min 

Local de realiza~ao do certame: 
Prefeitura Municipal de Baependi- Rua Dr. Cornelio de Magalhaes, 97 

Centro- Baependi, MG. 

1 DAS CONDI<;::OES DE P ARTICIP A<;::AO E ACES SO AO EDIT AL 
1.1 DOCUMENTOS DE HABILIT A<;::AO 
1.1.1 - Contrato social e ultima alteras;ao, OLI declaras;ao de firma individual, que devem estar 

registrados no Cart6rio de Registro das Pessoas Juridicas, quando se tratar de sociedade civil, e 

registrado na Junta Comercia do Estado de Minas Gerais, quando se tratar de empresa mercantil, 

de acordo com o que dispoe o artigo 28, inciso Ill da Lei 8.666/93 e suas posteriores a lteras:oes. 

1.1.1.1 Cartao de lnscris;ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); 

1.1.1.2 Cartao de Inscris;ao Estadual da sede da licitante; 

1.1.1.3 Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao; 

1.1.1.4 Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
1.1.1.5 Prova de Regularidade junto a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

1.1.1.6 Prova de Regularidade como FGTS; 
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1.1.1.7 Prova de Regularidade como INSS ; 

1.1.1.8 Prova de Regularidade junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT) 

1.1.1.9 Declarar;:ao sobre a inexistencia de fato impeditivo de habilitar;:ao a licitar;:ao 

1.1.1.10 Declarar;:ao de cumprimento ao inciso V, do ar. 27 da Lei Federal n° 8.666/93 

1.1.1.11 Declarar;:ao de que nao ha impedimenta a nenhum dos s6cios para o exercicio da atividade 

empresarial. 

1.2 Qualquer cidadao podera retirar c6pia deste Edital mediante requerimento, atraves de midia 

eletronica (CD/DVD ROM , Pendrive ou qualquer outro dispositivo m6vel), ou obter c6pia 

impressa mediante pagamento de taxa de expediente confonne tabela do Departamento 

Tributario, conforme disposto no §5° do art. 32 da Lei 8.666/93 , ou podera solicitar via 

digitalizada do edital gratuitamente pelo e-mail li ci tacao@ baependi.m g. gov.br. 

1.3 Para autenticar;:ao devera ser apresentado o documento original , nao sendo autenticados, em 

nenhuma hip6tese, documentos mediante apresentar;:ao de c6pia autenticada. 

2DO CREDENCIAMENTO 

2.1 Havendo interesse na participar;:ao do certame, o responsavel pela empresa devera credenciar, na 

data e hora citadas no preambulo, atraves de instrumento ptlblico ou particular de procurar;:ao, ou 

carta de credenciamento, com prazo de validade em vigor, que conceda poderes expressos para 

representar a empresa em licitar;:oes, inclusive negociar prer;:o, assinar atas e interpor recurso, 

apresentado em original ou mediante c6pia autenticada em cart6rio ou por servidor municipal 

competente, representante da empresa, que devera estar munido da documentar;:ao para 

credenciamento, do envelope contendo a proposta de prer;:os e do envelope contendo os 

documentos de habilitar;:ao descritos na clliusula 0 I do edital. 

2.2 Os documentos necessarios para o credenciamento, alem da procurar;:ao citada na clausula 

anterior, sao: 

2.2.1 C6pia simples do contrato social ou (lltima alterar;:ao consolidada que demonstrara a que o 

signatario da procurar;:ao ou carta de credenciamento possui poderes para tal ato; 

2.2.2 Documento de identificar;:ao com foto e o Cartao de Cadastro de Pessoa Fisica; 

2.2.3 Declarar;:ao de que atende a todos os requisitos do edital (conforrne inciso VII do art. 4° da Lei 

I 0.520/02) e que esti de acordo com as clausulas do edital; 

2.2.4 Certidao expedida pela Junta Comercial de que a empresa se enquadra no regime de Micro 

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, para obtenr;:ao dos beneficios da Lei Complementar 

123/06 e alterar;:oes, ou c6pia do Cartao de Condir;:ao de Microempreendor Individual. 

2.3 Caso o credenciado seja o proprietario ou s6cio-administrador da empresa, ou a propria pessoa 

fisica, nos casos em que e possivel a participar;:ao de pessoas fisicas , fica dispensada a 

apresentar;:ao da carta de credenciamento. 

2.4 A carta de credenciamento devera ter assinatura reconhecida em cartorio competente. 

2.5 Caso o representante seja proprietario ou s6cio da empresa, nao sera necessaria nem a carta de 

credenciamento nem o reconhecimento de assinaturas. 

2.6 Serao aceitos envelopes enviados pelo correio, desde que acompanhados dos documentos 

elencados nas clliusulas 2.2.1 e 2.2.3, fora dos envelopes 01 e 02 . 
2.6.1 No caso de empresa que se enquadre no regime disposto na Lei 123/06, deveni tambem ser 

incluida a certidao que trata a clausula 2.2.4 deste ed ital. 
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2.7 A empresa que nao cadastrar representante, ou que tenha seu representante desclassificado por 

vicio constatado na documenta9ao de credenciamento ainda teni seus envelopes apreciados 

durante a sessao de pregao. 

2.8 Qualquer cidadao que deseje acompanhar a sessao de pregao podeni faze-to , sem necessidade de 

credenciamento, bastando comparecer ao local , data e hora citados no preambulo, nao podendo 
interferir na sessao de pre gao, con forme art. 4° da Lei 8666/93. 

2.9 Todos os documentos apresentados (inclusive c6pias) passarao a integrar o processo. 

2.10 Nenhum representante credenciado podera representar mais do que uma empresa, e somente sera 

aceito um representante para cada empresa licitante. 

2.11 A ausencia do credenciado, em qualquer fase do certame, se nao autorizada pelo Pregoeiro, 

importa ra na desistencia tac ita da pratica de futuros atos durante a sessao. 

2.12 0 credenciado deve ser lega lmente apto a contrair obriga96es. 

3 DA APRESENT A(:AO DOS ENVELOPES 
3.1 Os envelopes deverao ser apresentados na data e hora citados no preambulo, e serem entregues a 

Comissao Permanente de Licita9ao, e deverao estar endere9ados da seguinte forma: 

CAIXA ESCOLAR DR. RUBENS FERNANDES 
Processo 000 1 /20 16 - Pre gao Presencia) 0001 

Envelope 0 1 - Proposta Comercial 

Empresa: 

CNPJ: 

CAIXA ESCOLAR DR. RUBENS FERNANDES 
Processo 000 1/20 16 - Pre gao Presencia! 0001 

Envelope 02 - Documentos de Habilitayao 

Empresa: 

CNPJ: 

3.2 Qualquer erro, omissao ou altera9ao no preenchimento, desde que nao interfira no certame, nao 

sera levado em considera9ao. 

3.3 Se o conteudo dos envelopes estiver trocado, a empresa sera desclassificada. 

4DA PROPOSTA DE PRE(:OS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(:AO 
4.1 A proposta de pre9os devera ser apresentada no envelope 01, enquanto os documentos de 

habilita9ao deverao ser apresentados no envelope 02. 

4.2 Para o preenchimento da proposta de precos, a licitante devera indicar o valor de cada item e o 

valor total dos produtos. Os valores nao deverao apresentar mais de duas casas ap6s a virgula. 

Valores com mais de duas casas serao considerados ate a segunda casa, sem arredondamento. 
4.3 Nao serao admitidas rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas na proposta, que devera ser clara e 

objetiva; 
4.3.1 A inobservancia da clausula acima podera gerar a inabilitayao da proposta. 
4.4 A moeda utilizada para a cota9ao dos preyos sera a moeda nacional em vigencia. 
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4.5 A empresa devera apresentar a marca do produto na proposta. Se for de fabr icac;ao pr6pria. a 
empresa deveni indicar. a titulo de marca. o seu pr6prio nome. 

4.5.1 A empresa nao sera inabi litada pela marca apresentada. mas sim pela fa lta de indicac;ao na 
propnsta 

4.6 Os I icitantes poderao co tar apenas os itens de seu interesse, e so sera ace ito um prec;:o por item 

4.7 No prec;:o apresentado, deverao ser computados todos os custos inerentes ao produto ou serv ic;o, 
como impostos e demai s custos, inclusive frete. 

4.8 A I icitante devera apresentar em sua proposta: 

4.8.1 Os itens nos quais a empresa esta concorrendo; 

4.8.2 0 valor unitario de cada item 

4.8.3 A validade da proposta- minimo de sessenta dias, a con tar da abertura do envelope. 

4.9 Os lances serao realizados pelo valor unitario do item 

4.10 No envelope de documentac;:ao deverao estar TODOS os documentos de habilitac;:ao exigidos, 

sendo que a ausencia de um dos documentos importani na desclassificac;:ao da empresa. 

4.11 lnformacoes complementares dos itens estao descritas no objeto. 

4.12 Qualquer desatendimento, se simplesmente formal, e desde que nao interfira na isonomia do 

certame, podera ser relevado, em ato fundamentado em ata. 

5DA SESSAO DO PREGAO 
5.1 Na bora e data marcadas para o infcio do credenciamento, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio 

iniciarao o credenciamento das empresas interessadas . 

5.1.1 As empresas que nao tiverem cadastro previo serao cadastradas neste momento. 

5.2 Os documentos de credenciamento serao rubricados por todos os licitantes e o Pregoeiro e a 
Equipe de Apoio. 

5.3 Apos o credenciamento, todos os licitantes e o Pregoeiro e a Equipe de Apoio irao rubricar as 

abas dos envelopes, e serao abertos os envelopes de n° 01 de todas as empresas presentes. 

5.4 As propostas terao a confonnidade com o exigido no memorial descritivo conferidas pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio e, em casos especificos, de profissional constante do quadro de 

servidores municipais com formac;:ao especifica alinhada ao objeto do certame, e caso seja 

considerado que a proposta nao atende o edital , a mesma sera desclassificada. 

5.5 Sendo aceita a proposta, sera iniciada a sessao de lances, onde serao classificados o menor valor 

ofertado e os demais valores ate o limite de 10% (dez por cento) superiores ao menor valor. 

5.5.1 Caso nao sejam encontradas tres propostas nos criterios da chiusula anterior, serao classificadas a 

menor proposta e as duas melhores propostas subsequentes, quaisquer que sejam seus valores. 

5.6 A sessao de lances sera iniciada pela proposta mais e levada, cujo lance devera ser de valor 

inferior ao da proposta de menor valor. Em seguida, sera convidada a segunda empresa de maior 

valor, e assim subsequentemente. 

5.6.1 A empresa que nao tiver interesse em dar lance devera declinar, e sera excluida da rodada de 

lances. 

5.6.2 Caso haja dL1vida sobre a exequ ibil idade da proposta, por parte do Pregoeiro ou de qualquer 

licitante. sera franqueada a lic itante venceclora a apresentac;:ao, no prazo maximo de 02 (dois dias), 

a apresentac;ao de documentac;:ao que comprovc que a exequibil idade dos prec;os apresentados, 
con forme disposto na stun ul a 262/2010 do TCU 

5.7 0 licitante respondera pelo valor que seu credenciado ofertar na sessao de lances. 

5.8 0 Pregoeiro podera negociar diminuic;:ao do menor valor, em qualquer hipotese. 
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5.9 Ap6s a sessao de lances e encontrado o menor valor para o certame, sera aberto o envelope n° 02 

- Documentos de Habilitas;ao da(s) empresa(s) vencedora(s), para verificas;ao de sua habilitas;ao, 

que deve conter todos os documentos e demais exigencias deste edital. 

5.10 Se a(s) em presa(s) for@) considerada(5..lJ.!abi_l itada(s). seraUio) declarada(s) como vencedora(s) 

do ccrtame. 

5.11 No caso de inabilitas;ao, o Pregoeiro observan't os documentos das demais empresas, na ordem de 

classificas;ao, ate que seja encontrada aquela que atende ao disposto na clausula 5.1 0. 

5.11.1 Sea empresa for considerada inabilitada, tera sua proposta desclassificada. 

5.12 Os envelopes das empresas nao vencedoras ficarao retidos ate que expire o prazo de validade das 

propostas, e poderao ser retirados ap6s este prazo mediante requerimento, no prazo maximo de 

trinta dias ap6s a decorrencia do prazo da proposta 

5.13 Todos os documentos apresentados deverao ser rubricados por todos os presentes. 

6DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E DESEMPATE 
6.1 Sera considerada vencedora a empresa que apresentar o menor valor por Item. 

6.2 Sera considerado empate quando ocorrer uma destas situas;6es: 

6.2.1 Duas ou mais empresas apresentam o mesmo valor e nao oferecem lances; 

6.2.2 Uma das empresas nao se enquadra no regime da Lei Complementar 123/06 e a(s) empresa(s) que 

se enquadra(m) encerrou(aram) seus lances com um valor nao inferior ao intervalo de 5% (cinco 

por cento) do ultimo valor ofertado pela Micro Empresa melhor classificada. 

6.2.2.1 Para o calculo do intervalo, sera considerado o men or valor encontrado acrescido de 5% (cinco 

por cento) . 

6.3 Havendo uma destas situas;6es, sera procedido da seguinte forma: 

6.3.1 A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual com a proposta 

mais vantajosa sera convidada a apresentar um novo lance, no prazo maximo de trinta minutos, 

para cobrir o valor encontrado, desde que o valor nao tenha sido apresentado por uma ME, EPP 

ou MEl. Caso a ME, EPP ou MEl melhor classificado nao queira cobrir o valor, o mesmo 

procedimento sera tomado para as ME, EPP ou MEl que tiverem apresentado lances no intervalo 

de 5% (cinco por cento) do menor valor; 

6.3.1.1 Se nenhuma ME, EPP ou MEl manifestar interesse em cobrir o valor, sera adjudicado o certame 

em favor da empresa com o menor pres;o. 
6.3.1.2 Caso as ME, EPP ou MEl apresentem o mesmo valor, sera realizado sorteio para verificas;ao de 

qual licitante tera o direito de apresentar melhor ofetta. 

6.3.2 Caso haja empate de valor entre empresas que nao se enquadram no regime da Lei Complementar 

123/06, sera realizado sotieio, em ato publico, para verificas;ao de qual delas tera o direito de 

proferir lance primeiro. Se nenhuma empresa manifestar interesse em dar lances, sera realizado 

outro sorteio para verificar qual empresa sera considerada a vencedora do certame. 

7 DOS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENT AR 123/06 
7.1 Qualquer empresa que se enquadre no regime da Lei Complementar 123/06 e alteras;oes recebera 

os beneficios elencados na Lei Complementar, desde que apresentem no credenciamento a 

Certidao da Junta Comercial atestando essa situas;ao. 

7.2 Os beneficios que a empresa recebera sao: 
7.2.1 Preferencia de contratas;ao nos casos de empate, desde que observado o disposto na clausula 6.3.1 

deste edital ; 
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7.2.2 Possibil idade de apresentar a Regularidade Fiscal no prazo de ci nco dias uteis. prorrogavel por 

igua l periodo. caso tenha apresentado Certidao de Deb itos Pos it iva e/ou Vencida, conforme 

reda<;ao dada pe la LC 147/ 14. 

8 DO RECURSO DURANTE A SESSAO PUBLICA 
8.1 Ap6s a declarac;:ao da empresa vencedora, o Pregoeiro convidani os representantes credenciados a 

expor a intenc;:ao de recorrer das decisoes do certame. 

8.2 A empresa que desejar faze-lo devenl entao expor sua intenc;:ao de recorrer e os motivos, para que 

sejam consignados em ata. 

8.2.1 Se nenhum representante manifestar a intenc;:ao de recorrer, decaini do direito de recorrer, 

conforme inciso XX do art. 4° da Lei I 0.520/02. 

8.3 Caso haja interposic;:ao de recurso , o Pregoeiro abrira o prazo de tres dias uteis para a entrega das 

razoes de recurso, que devera ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Baependi. 

8.4 Decorrido o prazo, as demais empresas terao o mesmo periodo de tres dias para a entrega das 

contrarraz6es do recurso, que devedio ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal de 

Baependi . 

8.5 0 recurso teni efeito suspensivo. 

8.6 0 prazo para o julgamento do recurso sera de cinco dias, conforme art. 24 da Lei 9784/99. 

8. 7 Acatadas as razoes de recurso, importara a invalidac;:ao apenas dos atos inserviveis de 

aproveitamento. 

8.8 Havendo a interposic;:ao de recurso, sera franqueada vista dos autos ao recorrente e aos demais 

licitantes. 

8.9 Se o recorrente nao apresentar recurso no prazo afixado na clausula 8.3 , configurara desistencia 

da intenc;:ao de recurso . 

8.10 0 recurso devera ser apenas sobre atos praticados na sessao do pregao, nao sendo admitidos 

recursos contra exigencias do edital , sobre o qual seria correta a impugnac;:ao do instrumento 

convocat6rio, nas condic;:oes previstas na clausula 10 deste edital. 

9DA HOMOLOGA<;AO, ADJ1JDICA<;AO E ASSINATURA DO CONTRA TO 
9.1 Ap6s a dec la ra<;:ao da empresa vencedora e. nao havendo in terposi<;ao de recurso ou . caso haj a, 

ap6s o j ul gamento do rec urso. sera env iado o presen te processo para a a uto ri dade superi or para 

homologac;:ao e adjudicac;:ao. 

9.2 Sera adj ud icado e homologado pe la au toridade superior o obj eto do presente processo para a(s) 

empresa(s) dec laradas vencedoras do certarnc. que serao convocadas para a assi natura do 

contrato. 

9.2 . 1 A licitante vencedora deve ra. no prazo de 5 (cinco) dias tJte is apos o recebimento da convoca<;ao 

para a ass inatura de contrato. que sera realizada por correspondenc ia e le troni ca no enderec;:o de 

ema il indi cado pe lo representa nte da em presa durante o cadastramento da mesma, env iar 

representan tc dcv idamente qual if~cado. com poderes cxpressos e munida de documentos para 

ass inatura do contrato. 

9.2 .2 A Ji c itante que nao atender ao pra7o de convocac;:ao ens~j a ra a convocayao dos lic itantes 

re manescentes na ordem de c lass ifi cac;:ao, confonne di sposto no § 2° do A rt. 64 da Le i 8.666/93. 

sem prej uizo das demais sanc;:oes cabiveis. 

9.2.3 0 Prazo de convoca9ilo podera ser pro rTogado ur na vez, por igual periodo, medi ante j ustifi cativa 

ace ita pe la ad min istrac;:ao, nos mo ldes do~ I o do art. 64 da Lei 8.666/93 

17/1 ~ 
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9.3 Se uma aclj ud icataria nao acatar n comunicac;:iio para a assinatura do contrato dentro do prazo de 

va I idade da proposta, sera convocada. sem prej uizo das sanc,:oes cabive is, outra I icitante, 

obscrvada a classificnc,:i.io na scssao de lanc~s. 

9.3. I 0 Pregociro podera negociar com a emprcsa convocada para a obtenc,:i.io de proposta mais 

vantajosa. Accitas as condic;:ocs. fonnaliza-sc o contrato. 

9.4 0 contrato adm ini strativo oriundo do prcsente prucesso podera, mediante necessidadc 

administrativa devidamente justificada. ser prorrogado nos mo ldes da Lei 8.666/93. 

9.5 Apos doze mcscs. os contralos prorrogado:-. podedio scr objeto de reajuste com base em urn dos 

indices oficiais. com privileg io para a adoc;:ilo do menor percentual, na esteira da consulta 761. 137 

do Tribunal de Contas do Estaclo de Mirws G~rais. 

9.6 A Administrac;:ao se reserva ao direito de adquirir no todo cnr em parte o objeto licitado. 

10 DA IMPUGNA<;AO DO EDIT AL 

10.1 Qualquer cidadao e parte legitima para solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar 0 

presente edital , no prazo previsto no § 1° do art. 41 da Lei 8666/93, devendo o Pregoeiro 

responder a peti<;:ao no prazo previsto no mesmo dispositivo. 

10.2 A impugna<;:ao devera ser protocolada ate o segundo dia trtil anterior a abertura do certame. Caso 

nao seja respeitado este prazo, a impugna<;:ao sera considerada intempestiva e a mesma nao sera 

habit a suspender o certame. 

10.3 A impugna<;:ao feita tempestivamente nao exclui a participac;:ao da impugnante do certame. Se for 

acatada a impugna<;:ao, nova data sera designada para a abertura do pregao . 

11 DA EXECU<;::AO DO CONTRA TO ADMINISTRATIVO 
11.1 0 Contrato Administrativo, caso seja firmado, com a(s) licitante(s) adjudicataria(s), incluira as 

condi<;:oes estabelecidas neste Edital, necessarias a tiel execu<;:ao do objeto licitado, e sua minuta e 

anexo deste edital. 

11.2 Os precos registrados por forca deste processo terao val idade de 12 (doze) meses, a con tar da data 

da publicacao da Ata de Registro de Precos. 

11.3 Os pre<;:os pactuados somente poderao ser reajustados, inclusive para restabelecimento do 

equilibria financeiro, nos casos expressos na Lei 8.666/93. 

11.4 As empresas contratadas obrigam-se a manter, durante toda a vigencia do contrato, em 

compatibilidade com as obriga<;:oes por ela assumidas, todas as condi<;:oes de habilita<;:ao e 

qualifica<;:ao exigidas na licita<;:ao, devendo comunicar, imediatamente, qualquer altera<;:ao que 

possa comprometer a sua execu<;:ao. 

11.5 0 Contrato Administrativo firmado com 0 caixa escolar Dr. Rubens Fernandes nao podera ser 

objeto de cessao ou transferencia, sob pena de aplica<;:ao de san<;:ao, inclusive rescisao 

11.6 Nao podera haver subcontratacao. 

11.7 0 caixa escolar Dr. Rubens Fernandes reserva-se o direito de rescindir unilateralmente o contrato 

administrativo caso ocorra algum dos motivos elencados nos art. 77 e 78 da Lei 8666/93 , sem 

prejuizo das demais san<;:oes cabiveis. 

11.8 0 Municipio nao tera nenhuma respon sabilidade por danos que a execu<;:ao do contrato ocasionar 

aos funcionarios, prepostos ou empregados da contratada, como nao tera nenhuma 

responsabilidade perante terceiros, respondendo por eles, com exclusividade, o contratado. 

12 DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PRE(:OS 
12.1 0 presente certame licitat6rio, destinado ao regi stro de preyos, nao obriga ao Municipio, a firmar 

contrata<;:oes, podendo ocon·er licita<;:oes especificas para a aquisi<;:ao de determinados itens, 

1 ~ / 1 ~ 
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ficando assegurado ao detentor do registro a preferencia da contratas;ao, em igualdade de 

condi~oes. 

12.2 Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferencia em igualdade de condi~oes com os 

demais licitantes acorrentes em futuros cetiames, ou mediante u tili za~ao de quaisquer outros 

meios, respei tada a l eg i s l a~ao relativa as li c ita~oes. 

12.3 A qualquer tempo o pre~o registrado podera ser revisto em decorrencia de eventual redus;ao 

daqueles praticados no mercado, cabendo ao Municipio convocar os prestadores registrados para 
negociar o novo valor. 

13 DO FORNECIMENTO 
13.1 A prestas;ao do servis;o e/ou o fornecimento de materiais, para os itens constantes do contrato, 

deverao ser prestados e/ou entregues no endere~o constante da Autorizas;ao de Fornecimento, 

Ordem de Servis;o ou documento similar expedido pelo Caixa escoar Dr. Rubens Fernandes, que 

deverao ser efetivados exatamente como consta neste edital e no contrato administrativo, nos 

prazos e condis;oes previstos abaixo: 

13.2 0 prazo para a entrega dos materiai s sera de 03 (tres) dias uteis a contar do recebimento da AF. 

13.2.1 Somente serao reconhecidos para pagamento despesas que tenham sido geradas ap6s a 

apresentas;ao do documento do item anterior por servidor responsavel junto a contratada. 

13.3 0 Caixa Escolar Dr. Rubens Fernandes se reserva no direito de recusar material e/ou servis;o 

entregue em desconformidade com o ex igido no edital, seja ela no todo ou em parte, e o 

contratado devera corrigir e/ou substituir quaisquer produtos e/ou servis;os que nao atendam as 

13.4 

13.5 

14 
14.1 

14.1.1 

14.2 

exigencias do edital. 

Nos casos previstos nos itens 13 .1.2 e 13 .2, a contratada nao tera direito ao recebimento QQ!: 

entrega dos materiai s sem autorizas;ao expressa ou com vfcio, sanavel ou nao. 

Os produtos deverao ser entregues no enderes;o constante da Autorizas;ao de Fomecimento. 

DO PAGAMENTO 
0 pagamento sera efetuado em ate trinta dias a contar da data de protocolo da faturalnota fiscal 

juntamente com a Autorizacao de Fornecimento (ou documento similar) e certidao emitida pelo 

depatiamento responsavel, comprovando a entrega da mercadoria e/ou prestas;ao de servis;o. 

A descris;ao dos itens na nota fiscal devera seguir a descr i ~ao dos itens da Autorizas;ao de 

Fornecimento. Caso a nota fiscal nao esteja em conformidade com a AF a mesma devera ser 

substituida. 
Para efetivas;ao do pagamento, o contratado devera estar regular com o INSS, FGTS e Justis;a do 

Trabalho. 
14.2.1 A conferencia da regularidade sera realizada por servidor publico municipal competente. 

14.3 Somente serao reconhecidas para pagamento notas fiscais acompanhadas da Autorizas;ao de 

Fornecimento. 

15 DAS PENALIDADES 
15.1 A adjudicataria que se recusar a assinar o contrato, que se recusar a acatar a ordem de servis;o, 

que nao mantiver a proposta, que comportar-se de modo inadequado, apresentar documentas;ao 

falsa ou ensejar o retardamento da execus;ao do objeto licitado, estara sujeita a aplicas;ao da 

penalidade de impedimenta de contratar com a Administras;ao, no prazo de ate cinco anos, e 

tambem a multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, alem das demais sans;oes cabiveis . 
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15.2 A inexecuyiio total ou parcial do contrato caracterizara inadimplencia, e sujeitara a adjudicataria 
as sanyoes previstas no contrato administrative. 

15.3 As sanyoes serao aplicadas pelo setor competente, de oficio ou mediante provocayao do setor 

responsavel pela execuyao do contrato, e a comunicayao sera realizada atraves de fac-simile e e

mail , correspondencia com AR, ou por edital caso nao seja passive! o contato pelos canais 

anteriores, e o prazos legais comeyarao a ser contados a partir da conftnnayao do recebimento da 

comunicayao da penalidade pela adjudicataria, ou da publicayao de edital, contados conforme 
disposto no art. II 0 da Lei 8666/93 . 

15.4 Em quaisquer casas de penalidade, sera assegurado a adjudicataria o direito ao contradit6rio e a 
ampla defesa. 

16 DOS DEMAIS RECURSOS 

16.1 Alem dos recursos contra atos praticados na sessao publica (item 08) e da impugnayao do 

instrumento convocat6rio (item I 0), ftcam assegurados os recursos previstos na Lei 8666/93 . 

16.2 Somente serao reconhecidos recursos apresentados por fax ou e-mail se dentro do prazo previsto 

a peya original for protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Baependi . 

17 DA DOTA(::AO OR(::AMENTARIA 
17.1 As despesas do objeto licitado neste edital correrao por conta dos recursos provenientes do Caixa 

Escolar Dr. Rubens Fernandes: 

CONTA: 00 .016.484-4 AGENCLA: 1763 BANCO: 00 I 

18 DA CARONA NA ATA DE REGISTRO DE PRE(::OS 
18.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preyos, durante sua vigencia, 

podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da administrayao que nao tenha participado 

do certame licitat6rio. 

18.2 Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de preyos, observadas as condiyoes nela 
estabelecidas, optar pela aceitayao ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde que nao 

prejudique as obrigayoes presentes e futuras decorrentes da ata. 

19 DAS DISPOSI(::OES FINAlS 
19.1 A administrayao vincula seus atos no referido Processo Licitat6rio a este edital , conforme 

disposto no art. 3° da Lei 8666/93. 

19.2 Para este Processo Licitat6rio, nao sera passive! a participacao de Pessoa Fisica. 

19.3 A protocolizayaO de qualquer ato de impugnayaO fora do prazo maximo de dois dias uteis antes 

da abertura da sessao sera considerada intempestiva, e nao tera efeito de recurso. 

19.4 A qualquer momenta, mediante interesse ptlblico, podera esta licitayao ser cancelada, revogada 

ou anulada, mediante despacho motivado, nao cabendo indenizayao a nenhuma licitante. 

19.5 E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior paralisar, em qualquer momenta, este Processo 

Licitat6rio para a realizayao de diligencias. 

19.6 A participayao no certame implica na aceitayao de todas as clausulas do edital. 

19.7 0 objeto do edital podera, a qualquer tempo antes da sessao, ser alterado, sem que caiba qualquer 

tipo de recurso ou indenizayao as licitantes. 
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19.8 Nos casos previstos nas chiusulas 19.4 e 19.7 deste edital, os atos serao publicados no mesmo 

vefculo que o instrumento original, respeitado o disposto no § 4° do art 22 da Lei 8666/93 . 
19.9 Quando todas as propostas forem desc lass ificadas ou todas as licitantes inabilitadas, a 

Administrac;ao podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias utei s para apresentac;ao de nova 

proposta, escoimada dos erros apresentados, em nova sessao pt1blica definida pelo Pregoeiro. 

19.10 As empresas licitantes sao responsaveis administrativa, civil e criminalmente pela veracidade dos 

documentos e declarac;oes apresentadas. 

19.11 0 presente edital foi previamente analisado e aprovado pela Assessoria Jurfdica do Municipio, 

cujo parecer consta dos autos do presente processo. 

19.12 lnformac;oes complementares poderao ser obtidas no Depa11amento de Compras, sem necessidade 

de agendamento prev io, em horari o de atcndimento ao publico, das 09h as 17h. 
19.13 Os atos e procedimentos deste Processo Licitatorio serao publicados no Quadro de Avisos e no 

mesmo vefculo de publicac;ao do edital. 

19.14 Fica eleito o foro da Comarca de Baependi como competente para dirimir quaisquer duvidas 

decorrentes do presente processo. 

19.15 Sao integrantes do presente edital: 

19.15.1 Anexo I - Exemplo de Declarac;ao de Cumprimento do inciso V do art 27 da Lei 8.666/93 , de 

ausencia de superveniencia e de fato impeditivo, e de desimpedimento dos socios. 

19.15.2 Anexo II - Modelo de declarac;ao de preenchimento de requisitos 

19.15.3 Anexo Ill- Min uta de Ata de Registro de Prec;os 

Baependi, 28 de junho de 2016. 

Pregoeiro 

Presidente do Caixa Escolar 
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ANEXO I- MODELO DE DECLARA<;::AO 

OBS: a presente declarayao deveni compor o Envelope 02 - Documentos de Habilitayao, preferencialmente em 

papel timbrado da empresa. 

DECLARA(:AO 

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n° (nt:unero de inscriyiio do CNPJ), atraves de 

seu responsavel legal (nome, RG e C PF) na qualidade de pa1ticipante da licitayiio na modalidade de Pregao, 

instaurado por este Caixa Escolar, DECLARA so b as penalidades da lei , que nao existe fato superveniente e 

impeditivo contra sua habilitayao no presente processo, assim como se obriga a declarar a ocorrencia de fatos 

futuros. DECLARA ainda que nao possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condiyao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze anos), nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.0 da Constituiyao 

Federal de 1988. DECLARA tambem nao ser inidonea para licitar e celebrar contratos com a Administrayao 

Pt:Iblica e que esta de plena acordo com as exigencias do Edital deste processo e que nao ha impedimenta para o 

exercicio da atividade empresarial para nenhum dos s6cios da empresa. 

Locale data 

Nome do representante legal 

CPF do representante legal 
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ANEXO II- MODELO DE DECLARA<;:AO 

OBS: a presente declara<;:ao devera estar presente no credenciamento, podendo ser assinada pelo Proprietario da 

empresa, pelo adm inistrador apontado no contrato soc ial ou pelo procurador credenciado. 

DECLARA<;:AO 

A empresa (nome da empresa), in scrita no CNPJ sob o 11 ° (nL11nero de in sc ri<;:i'io do CN PJ), atraves de 

seu responsavel legal (nome, RG e C PF) na qualidade de participante da licita<;:i'io na modalidade de Pregao, 

instaurado por este Caixa Esco lar, DECLARA sob as penalidades da le i, que preenche os requisitos de 

habilita<;:i'io constantes do instrumento convocat6rio e que concorda com as c lausu las do edital. 

Locale data 

Nome do signatario 

CPF do s ignatario 


