PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2012
PROCESSO N.º 375400, DE 13/01/2012
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ n.º 27.167.428/0001-80, por meio do(a) Pregoeiro(a) Oficial e sua Equipe de Apoio,
designados pela Portaria n.º 2.013, de 06 de outubro de 2011, torna público que, na data,
horário e local abaixo assinalados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N.º 097/2012, tendo como objeto a aquisição de materiais e brinquedos, de
acordo com as especificações descritas no Anexo I, que serão utilizados nos grupos de
convivências das crianças que são atendidas na Brinquedoteca do CRAS – Centro de
Referência da Assistência Social, em atendimento à solicitação da Secretaria de Ação
Social, deste Município, através do MEM. N.º 0041/2012/SMAS, com critério de julgamento
de MENOR PREÇO POR ITEM e em conformidade com as disposições deste Edital e
respectivos Anexos.
REGÊNCIA E REGIME
Regência:
alterações.
Modalidade:
Tipo de Licitação:
Regime de Execução:
Critério de Julgamento:
Repartição interessada:
Prazo de Validade da Proposta:
Data/Hora do Credenciamento:
Data/Hora e Local da Abertura:

Lei N.º 10.520/02 e Lei N.º 8.666/93 e suas
Pregão Presencial.
Menor Preço.
Indireta.
MENOR PREÇO POR ITEM
Secretaria de Ação Social.
60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega dos envelopes.
15/08/2012, das 13:30 às 14:00 horas.
15/08/2012, às 14:00 horas, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, sito na Avenida Vitória,
n.º 347– Centro – Nova Venécia – ES.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de materiais e brinquedos, de acordo com
as especificações descritas no Anexo I, que serão utilizados nos grupos de convivências das
crianças que são atendidas na Brinquedoteca do CRAS – Centro de Referência da
Assistência Social, em atendimento à solicitação da Secretaria de Ação Social, deste
Município.
1.2. O objeto desta licitação será executado rigorosamente de acordo com o FORMULÁRIO
“Especificação e Cotação de Preços” (Anexo I) e terá como Órgão Gestor a Secretaria de
Ação Social, deste Município.

Avenida Vitória, 347 - Centro - Nova Venécia - ES - CEP: 29.830-000
Telefone (27): 3752-9004 ou 3752-9005
www.novavenecia.es.gov.br
licitacaonv@hotmail.com

1

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CLAUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do
Orçamento vigente, a saber:
ORGÃO:
UNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
PROJETO/ATIVIDADE:
333903000000
FICHA:
FONTE DE RECURSO:

040 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
003 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0016 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.060 – MANUTENÇÃO DO CRAS – PAIF E PBF.
- MATERIAL DE CONSUMO
221
2420 – RECURSOS DO FNAS

CLAUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO
OBJETO
3.1. Os materiais e brinquedos especificados no ANEXO I deverão ser entregues no prazo
máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento, podendo ser
prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da
Administração.
3.1.1. A Ordem de Fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que
possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive facsímile e correio eletrônico e deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação
expressa dos números: do Pregão, do Processo, bem como a identificação da Contratada.
3.1.2. Se a qualidade dos materiais e brinquedos entregues não corresponder às
especificações do Edital, estes serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis.
3.1.3. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte,
frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos materiais e
brinquedos.
3.2. A entrega dos materiais e brinquedos será no CRAS – Centro de Referência da
Assistência Social, situado na Rua Projetada, s/n, atrás da UNIVEN – Bairro São Francisco –
Nova Venécia – ES, em dias úteis no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00
horas, acompanhado da fatura ou nota fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da
Ordem de Fornecimento.
CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que:
a) se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;
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b) tenha sido decretada a sua falência;
c) estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídas
na forma de empresas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si,
ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
d) seus sócios, procuradores, gerentes, administradores, prepostos ou vinculados, tenham
sofrido qualquer penalidade administrativa e/ou judicial restritiva do direito de licitar ou
contratar com a Administração Pública na forma da Lei de Licitações, bem como aqueles que
se encontram ou encontravam em exercício do munus de procurador (mandatário),
administrador ou gerente de empresa(a) que tenha sofrido penalidade administrativa ou
judicial restritiva do direito a licitar ou contratar com a Administração Pública;
e) empresas estrangeiras que não funcionem no país;
f) possuem em seu quadro funcional servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.
4.2. Poderão participar desta licitação, as interessadas que detenham atividade pertinente e
compatível com o Objeto deste Pregão, empresas que atendam aos requisitos mínimos de
classificação das propostas exigidas e ainda as exigências para habilitação, requeridas neste
Edital.
CLAUSULA QUINTA: DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E
ABERTURA DA LICITAÇÃO
5.1. A impugnação se dará na forma do Artigo 41, da Lei 8.666/93.
5.1.1. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.
5.1.1.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no
parágrafo 1º, do artigo 113 da Lei nº 8.666/93.
5.1.1.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
5.1.1.3. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
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5.2. Da abertura da Licitação
5.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em
conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos.
CLAUSULA SEXTA: DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO/ABERTURA
DOS ENVELOPES
6.1. Credenciamento
6.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante), o
estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura. No caso de Sociedade Anônima, devidamente
acompanhado de documentos de eleição dos administradores.
b) Tratando-se de procurador, procuração por instrumento público (original ou cópia
autenticada) ou procuração particular (com firma reconhecida), da qual constem poderes para
representar a outorgante em licitações públicas, podendo para tanto formular lances, negociar
preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes a certames públicos, acompanhado de correspondente documento, dentre os
indicados no subitem anterior, que comprove os poderes do mandante da outorga.
c) Documento de Credenciamento – Anexo V (este documento credencia apenas para este
pregão e deverá ser apresentado com firma reconhecida em cartório).
Obs.: O instrumento de Credenciamento (Anexo V – “Termo de Credenciamento”), bem como o Ato
Constitutivo da Empresa (documento hábil para comprovação de outorga de poderes e da condição
de dirigente da empresa), deverão ser entregues no horário estipulado no preâmbulo deste edital, fora
do envelope, em mãos, a(o) Pregoeiro(a) Oficial (no ato do Credenciamento).

6.1.1.1. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência de
representante, não importará na desclassificação da sua proposta no presente certame.
Contudo, ela não poderá apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação em
nome da mesma na sessão do pregão.
6.1.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
6.1.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma empresa.
6.1.3.1. Não será aceito um representante de determinada empresa que detenha cotas de outra
empresa participando do mesmo certame.
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6.1.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo por autorização expressa do(a) Pregoeiro(a).
6.1.5. Além dos envelopes contendo a proposta e documentação para habilitação, os
interessados ou seus representantes apresentarão em mãos a(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura
Municipal de Nova Venécia, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE A
LICITANTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de
acordo com o inciso VII, Artigo 4º, da Lei n.º 10.520/2002, conforme o modelo descrito no
ANEXO II.
Observação: A ausência da declaração contida no item 6.1.5, impossibilitará o licitante de
participar da licitação.
MODELO DA DECLARAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2012.
A empresa: ........ (razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o n.º....., por
intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a) ......, portador(a) da
Carteira de Identidade n.º .........., CPF nº. ..., DECLARA, para fins do disposto
no inciso VII, do Artigo 4º da Lei nº. 10.520/2002, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório.
..................................................................
Local e data
..................................................................
Representante legal
Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e
entregue em mãos a(o) Pregoeiro(a) no ato do credenciamento.

6.1.6. Com relação à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, deverá ser comprovada mediante
apresentação de Declaração, firmado pelo representante legal da empresa ou pela Junta
Comercial, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3°, da
referida lei. A não entrega desta declaração, no ato do CREDENCIAMENTO fora dos
envelopes de “Proposta e Habilitação”, indicará que optou por não utilizar os benefícios
previstos na Lei Complementar n.º 123/2006.
6.1.7. As decisões pertinentes ao CREDENCIAMENTO serão de competência do(a)
PREGOEIRO(A) que as motivará em ata imediatamente após a abertura da sessão.
6.1.8. As decisões pertinentes ao CREDENCIAMENTO somente serão passíveis de recurso
após a declaração do vencedor, nos termos do artigo 4°, inciso VIII da Lei 10.520/02, porém
acolhido o recurso, este importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
6.1.9. Os documentos referentes ao credenciamento passarão a compor o processo.
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6.2. Recebimento e abertura dos Envelopes
6.2.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes
contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros separados,
indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua
face externa:
ENVELOPE A
EDITAL DE PREGÃO N.º 097/2012
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
ENVELOPE B
EDITAL DE PREGÃO N.º 097/2012
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
6.2.2. O licitante que não se fizer presente à Sessão pública no dia e horário marcados, mas
enviar os envelopes, não será credenciado, participando da Sessão Pública, sem poder, no
entanto, renovar proposta ou interpor recurso contra as decisões do(a) PREGOEIRO(A),
deverá enviar o ENVELOPE C incluindo a DECLARAÇÃO exigida no item 6.1.5, bem
como cópia do Contrato Social da empresa, da seguinte forma:
ENVELOPE C
EDITAL DE PREGÃO N.º 097/2012
DECLARAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
6.2.3. Os envelopes de habilitação das empresas classificadas somente serão devolvidos pela
Equipe Pregoeira após a assinatura do contrato administrativo originado do certame, se
houver, ou, no caso de entrega direta, após a emissão da Nota Fiscal respectiva pela(s)
proponente(s) vencedora(s).
6.3. A Proposta de Preço deverá:
a) ser apresentada em 1 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as
folhas e assinada por seu representante legal;
b) indicar nome ou razão social da proponente, CNPJ, seu endereço completo (rua/avenida,
número, bairro, cidade, CEP, UF), telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando
o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se
a licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do representante da
licitante, para fins de assinatura do Contrato, se houver;
c) ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes;
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d) o prazo para a entrega dos materiais e brinquedos deverá ser a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento expedida pela Administração Pública, conforme Cláusula Terceira
e subitens;
e) apresentar COTAÇÃO DOS PREÇOS, tendo como modelo o Anexo I (Formulário
“Cotação de Preços”) onde constarão: marca do produto ofertado, unidade, quantidade,
especificação completas dos materiais e brinquedos, número do item, valor unitário e
valor total do item e da Proposta;
e-1) Cotações sem MARCA serão DESCLASSIFICADAS.
f) ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até duas casas decimais após a vírgula;
g) nos valores oferecidos para cada item deverão estar inclusos todas as despesas incidentes
sobre o fornecimento dos materiais e brinquedos.
h) declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.
i) conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.
j) Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico ou irrisório, de valor zero,
excessivo ou manifestamente inexequível.
k) o preço máximo unitário admissível será o constante no Anexo I, deste Edital.
l) acompanhar arquivo da proposta de preços em CD-ROM (não regravável “CD-R”)
contendo a planilha com os mesmos preços ofertados na proposta escrita e impressa
entregue dentro do envelope PROPOSTA, para que possa ser migrada para o
equipamento de informática da Comissão Permanente de Licitação. A proposta
comercial deverá compreender todos os itens descritos no Anexo I, deste Edital, mesmo
que não sejam cotados pelo licitante.
6.3.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos
pleitos de acréscimos a qualquer título.
6.3.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Apresentarem valor superior ao preço máximo estabelecido no Anexo I, deste Edital;
b) Não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de seus Anexos;
c) As omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.
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6.3.3. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por
simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse
momento, possa representar risco de fraude aos princípios da licitação.
6.4. Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e subtotais ou,
ainda, entre estes e o total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo o(a) Pregoeiro(a)
proceder às correções necessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e
por extenso, prevalecerão os últimos.
6.5. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta licitação. E
caso a licitante apresente mais de uma proposta, o(a) Pregoeiro(a) considerará todas as suas
propostas desclassificadas para todos os efeitos.
6.6. O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade
da licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, seja para mais ou para menos;
6.7. Serão corrigidos automaticamente pelo(a) Pregoeiro(a) quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação;
6.7.1. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim.
6.7.2. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”.
CLAUSULA SÉTIMA: DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. Após o credenciamento, as licitantes entregarão a(o) Pregoeiro(a) em envelopes
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e,
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
7.2. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
7.2.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.
7.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
7.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
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a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes.
7.4. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de
preços.
7.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da
ordem de lances.
7.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances determinados pelo(a)
Pregoeiro(a), aplicável inclusive em relação ao primeiro.
7.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.7. Serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances,
na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
7.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
7.9. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do MENOR
PREÇO POR ITEM, decidindo motivadamente a respeito.
7.9.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos preços de
mercado vigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada
pela Administração, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
7.10. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO POR ITEM, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
7.11. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos obtidos via Internet ou;
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b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.11.1. A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
7.11.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
7.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda
os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
7.14. Logo após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não
tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e houver
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou
até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.14.1. A Administração declarará que ocorreu o empate descrito acima e desde já convocará
a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada para, no
prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, sob pena de decadência de seu direito de
preferência, apresentar nova proposta inferior àquela considerada originalmente vencedora do
certame;
7.14.2. Se, por motivo justificado, não for possível informar a ocorrência do empate logo após
a fase de lances e negociação, o pregoeiro deverá informar às licitantes a data e a hora em que
irá declarar a ocorrência do empate e convocar a microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada para exercer seu direito de preferência nos termos do subitem anterior;
7.14.3. Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame,
devendo apresentar os documentos exigidos para habilitação, nos termos do presente edital;
7.14.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão
convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes,
observada a ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência;
7.14.5. Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou
equiparada nos termos dos subitens anteriores, será declarada vencedora a licitante que houver
ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.
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CLAUSULA OITAVA: DA HABILITAÇÃO
8.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço
na forma prescrita neste Edital, proceder-se-á à abertura do envelope B, para análise dos
documentos de habilitação da (s) proponente (s) classificada (s).
Obs.: A fim de facilitar o exame da documentação solicita-se às licitantes que apresentem os
documentos na ordem que estão listados neste Edital.
8.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos
subitens 8.2.1 a 8.2.4, desde que atendidos os requisitos especificados nas OBSERVAÇÕES
1 a 10 deste item.
8.2.1. Da documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
b) Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de Sociedade por Ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Ato Constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício, ou;
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.
8.2.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" do item 8.2.1 não precisarão
constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do
credenciamento deste Pregão, desde que estejam autenticados em Cartório.
8.2.2. Da documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Pedido de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo
não constar do documento.
8.2.3. Da documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FAC – Ficha de Atualização
Cadastral) ou municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao domicílio ou sede da
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
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c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
fornecido pela Caixa Econômica Federal.
d) Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro
Social – CND.
Observação: A regularidade perante o INSS será comprovada por meio de Certidão Negativa
de Débito emitida pelo próprio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
e) Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões
emitidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal).
Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por certidão conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB Nº 02, de 31/08/2005.
f) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente,
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.
g) Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos
relativos ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no município de Nova
Venécia fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta filial, para atendimento do item.
h) Certidão da Junta Comercial em nome da empresa, quando a empresa for enquadrada como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a fim de averiguar o tanto disposto no artigo 3º,
§ 4º, da Lei Complementar 123/2006, especificamente em seu inciso IV;
i) Declaração de não atuarem na forma prevista no inciso V, § 4º, artigo 3º, da Lei
Complementar 123/2006;
j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do titulo VII –
A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao.
k) Balanço do ano calendário anterior (2011) a fim de averiguar o enquadramento na forma
do artigo 3º, inciso I e II, da Lei Complementar 123/2006.
k-1) As empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por Contador
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados
expressamente, o termo de abertura e encerramento, o número das folhas do “Livro Diário”
em que o Balanço se acha regularmente transcrito.
k-2) As empresas que tenham sido constituídas no exercício de 2012, apresentarão Balancete
do mês anterior ao da realização da licitação, autenticado por profissional credenciado na
forma exigida na letra k-1.
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8.2.4. Da documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação,
conforme Art. 32, § 2º, Lei 8.666/1993, como exemplificado no modelo do ANEXO III.
b) Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos”, com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição
Federal, conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei nº
8.666/93 e suas posteriores alterações, conforme modelo do ANEXO IV.
c) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível endereço eletrônico (e-mail) para
notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência
inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO,
conforme modelo abaixo:
MODELO DE DECLARAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2012.
A empresa: ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ........., por
intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a)
da Carteira de Identidade n.º .............. e do CPF n.º ..........., DECLARA
seu endereço eletrônico (e-mail) ................., para notificar e receber
decisões proferidas no procedimento, que terá validade para ciência
inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos.
Local e data .......................................................................
..........................................................................................
(Representante legal)

Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregues no
envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação.
8.3. A Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá apresentar toda a
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
8.3.1. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério do Pregoeiro, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
8.3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamento, a ser dirigido ao Pregoeiro.
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8.3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis
inicialmente concedidos.
8.3.4. A não regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
Federal n.º 8666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.
OBSERVAÇÕES:
1) O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto
licitado.
2) Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão
ressalva que autorize a sua aceitação.
3) A documentação exigida nos subitens da Clausula Oitava deverá ser compatível com as
respectivas inscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na
apresentação, a mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos (número de
inscrição no CGC/CNPJ, IE e CCM).
4) A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada conforme o caso, à
confirmação de sua validade também por esse meio, pelo(a)Pregoeiro(a).
5) Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso
de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.
6) A apresentação da cópia reprográfica do certificado de registro cadastral do Município de
Nova Venécia, com prazo de validade em vigor, supre as exigências referentes às
apresentações dos documentos aludidos no subitem 8.2.1.
7) Só serão aceitos certificados de registro cadastral, que estejam atualizados no exercício
de 2012, e cujo objeto seja compatível com o objeto licitado.
8) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia
reprográfica autenticada por Tabelião de Notas ou por Oficiais do Registro Civil das Pessoas
Naturais, competentes ou em publicação de órgão da imprensa na forma da lei, exceto a
proposta, contudo:
a) Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação.
b) Na hipótese da apresentação de documentos originais estes serão anexados ao processo
licitatório.
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9) Os documentos exigidos para habilitação consoante o estabelecido na Clausula Oitava
deste Edital, não poderão, em hipótese alguma, serem substituídos por protocolos que
configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao
prazo fixado para a abertura do certame.
10) A fim de facilitar a conferência dos documentos exigidos para a habilitação, pede-se que
os mesmos sejam colocados no envelope “Documentos de Habilitação”, na ordem em que
foram exigidos na Clausula Oitava.
CLAUSULA NONA: DA ADJUDICAÇÃO
9.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de MENOR
PREÇO POR ITEM, esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta
licitação.
9.1.1. Se a proponente de MENOR PREÇO POR ITEM não atender às exigências
habilitação, será examinada a documentação das proponentes das ofertas subsequentes,
ordem de classificação, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências
Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela feita à adjudicação
objeto da licitação.

de
na
do
do

CLAUSULA DÉCIMA: DA FASE RECURSAL
10.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação das razões e de igual prazo comum para as contrarrazões das demais
proponentes, com imediata intimação de todas as presentes e assegurada também imediata
vista dos autos.
10.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, mediante consignação em ata.
10.1.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 10.1, importará na decadência do
direito de recurso.
10.2. Os recursos não terão efeito suspensivo.
10.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao pregoeiro e protocolizados nos dias úteis, das
08h00min às 11h00min e das 13h00min às 15h00min na Avenida Vitória, 347 - Centro nesta cidade, observando o prazo previsto no Inciso XVII do artigo 4º da Lei Federal nº.
10.520/2002.
10.4. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Contrato Social, com Mandato
Procuratório, autenticados em Cartório, por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil
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das pessoas naturais competentes, ou em publicação de órgão da imprensa na forma da Lei,
para representar a empresa recorrente, com a devida qualificação da empresa e de seu
representante legal.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
11.1. HOMOLOGAÇÃO
11.1.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Prefeito Municipal, para
homologação.
11.2. DO CONTRATO
11.2.1. Será dispensada a celebração do Termo de Contrato entre as partes, na forma do
disposto no § 4º, do Artigo 62, da Lei n.º 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO RECEBIMENTO
12.1. A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor responsável pelo
recebimento dos materiais e brinquedos, por meio de termo circunstanciado que comprove a
adequação dos materiais e brinquedos nos termos deste edital e pela atestação provisória
e/ou definitiva dos mesmos em até 05 (cinco) dias consecutivos.
12.2. O servidor poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadas na entrega dos materiais e brinquedos ou até mesmo a substituição por outros
novos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento
daqueles que forem devolvidos, sem prejuízo do disposto nos artigos 441 a 446, do Código
Civil/2002. Os materiais e brinquedos deverão ser entregues no prazo máximo de até 10
(dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pela Administração
Pública.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado após a entrega dos materiais e
brinquedos, devendo a Contratada emitir as respectivas faturas que devidamente,
comprovadas e atestadas, pelo Órgão Gestor do objeto desta licitação, deverão ser pagas até o
10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da entrega.
13.2. Se houver alguma incorreção na fatura o pagamento será suspenso, até que a contratada
proceda a alteração devida. Qualquer erro detectado no documento fiscal deverá ser corrigido
pela contratada em um prazo de 10 (dez) dias a partir de notificação expedida pela
contratante, emitindo novo documento fiscal, quando serão reabertos todos os prazos acima
estabelecidos para o respectivo pagamento.
13.3. Desde que apresentada a fatura pela Contratada e devidamente aprovada pelo
contratante o pagamento da mesma dar-se-á até o 10º (décimo) dia após apresentação da
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Certidão Negativa de Débito – CND (INSS) e do Certificado de Regularidade de Situação –
CRS (FGTS).
13.4. A Prefeitura não aceitará sob hipótese nenhuma cobrança via boleto bancário, portanto,
o fornecedor deverá indicar na nota fiscal o número da conta, agência e banco para que o
depósito possa ser efetuado.
13.5. No ato do recebimento dos materiais e brinquedos, caso a nota fiscal esteja
acompanhada do boleto, os mesmos não serão recebidos.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA REVISÃO DE PREÇOS
14.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos, salvo nos
casos previstos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
CLAUSULA DÉCIMA
FORNECIMENTO

QUINTA:

DA

RETIRADA

DA

ORDEM

DE

15.1. Da retirada da Ordem de Fornecimento
a) Após empenho, será convocada a vencedora da licitação para, dentro do prazo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação, retirar a ordem de
fornecimento, sob pena de decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades
estabelecidas na Clausula Décima Sexta, deste Edital.
15.2. Do fornecimento
a) O fornecimento dos materiais e brinquedos será efetuado mediante expedição pela
Administração Pública da “ordem de fornecimento”, que deverá conter a identificação da
unidade requisitante, indicação expressa dos números do pregão, bem como a identificação da
Contratada.
b) Durante o prazo de validade da proposta a licitante vencedora, fica obrigada a fornecer os
materiais e brinquedos ofertados, nas quantidades indicadas no Edital.
c) Os materiais e brinquedos serão devolvidos na hipótese dos mesmos não corresponderem
às especificações contidas no Edital e anexos, devendo ser substituídos no prazo máximo de
05 (cinco) dias consecutivos, pela empresa contratada.
15.2.1. Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS PENALIDADES
16.1. Pela recusa em aceitar a ordem de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total da proposta.
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16.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em
virtude da não aceitação da primeira convocada.
16.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e
comprovada, ao não cumprimento, por parte da empresa vencedora, das obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas segundo a
gravidade da falta, as seguintes penalidades:
a) multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento
realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na
alínea “b”;
b) multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente ao(s)
item(ns) constante da ordem de fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer
das obrigações assumidas;
c) cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com a
Administração Pública, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma ordem de
fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma ordem de fornecimento.
16.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da
empresa contratada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
16.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais
perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Nova Venécia/ES.
16.6. Constatada a inveracidade de quaisquer das informações fornecidas pela licitante, esta
poderá sofrer as penalidades previstas no artigo 87, da Lei 8.666/93.
16.7. A proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do
objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será
aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo
prazo de até 05 (cinco) anos.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao(a) Pregoeiro(a) e protocoladas
nos dias úteis, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, na Avenida Vitória, n.º 347 –
Centro, nesta cidade de Nova Venécia/ES, observando o prazo de cinco dias previsto nos §§
1º e 2º, do artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
17.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se
tratando de pessoa física, e de CGC ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por
documento original ou cópia autenticada).
Avenida Vitória, 347 - Centro - Nova Venécia - ES - CEP: 29.830-000
Telefone (27): 3752-9004 ou 3752-9005
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17.2. Informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de
acordo com seu teor.
17.2.1. Questões técnicas e jurídicas deverão ser formuladas por escrito e dirigidas
a(o)Pregoeiro(a) devendo ser protocolizadas nos dias úteis, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às
15:00 horas, na Avenida Vitória, n.º 347 – Centro, nesta cidade de Nova Venécia/ES, ou
através do endereço eletrônico licitacaonv@hotmail.com (devendo ser formuladas no padrão
PDF e anexadas), mediante confirmação de recebimento, até 02 (dois) dias úteis antes do
prazo marcado para abertura do certame.
17.2.2. Questões diversas poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio através
do telefax (27) 3752-9110 e Tel. (27) 3752-9004/9005, no horário 08h00min às 11h00min e
das 13h00min às 17h00min ou através do endereço eletrônico licitacaonv@hotmail.com,
devendo ser formuladas no padrão PDF e anexadas.
17.2.3. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal.
17.3. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por
disposição legal, o foro de Nova Venécia/ES, observadas as disposições do § 2º, do artigo 55,
da Lei Federal n.º 8.666/93.
17.4. Fica assegurado ao Município de Nova Venécia/ES o direito de no interesse da
administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação,
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
17.5. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração Pública não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.
17.8. 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
da PMNV.
17.9. As empresas que receberem o Edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio
do aviso de recebimento a(o) Pregoeiro(a). Se não enviado este aviso, a empresa poderá não
ser notificada sobre eventuais alterações do presente Edital ou informações prestadas pelo(a)
Pregoeiro(a).
Avenida Vitória, 347 - Centro - Nova Venécia - ES - CEP: 29.830-000
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17.10. As condições de emissão de documentos de cobrança, pagamento, reajustes, garantia
de execução, penalidades, obrigações, responsabilidades e outras, são as estabelecidas neste
Edital e na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
17.11. Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
17.12. Os casos omissos do presente edital reger-se-ão pelas Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: DO CADERNO DE LICITAÇÃO
18.1. Os anexos abaixo integram o presente Edital:
a) Anexo I – Formulário “Especificação e Cotação de Preços”.
b) Anexo II – Declaração de Habilitação.
c) Anexo III – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação.
d) Anexo IV – Declaração em Cumprimento à Lei 9.854 de 27/10/1999.
e) Anexo V – Termo de Credenciamento.
18.2. Segue abaixo o endereço do Órgão citado neste Edital, para informações e
esclarecimentos, concernentes ao objeto desta licitação:
Para retirada do caderno de licitação:
No site oficial do Município (www.novavenecia.es.gov.br) ou na Sala da Comissão
Permanente de Licitações.
Para pedidos de esclarecimentos, protocolo de recursos de qualquer natureza:
Avenida Vitória, n.º 347, Centro – Nova Venécia/ES.
Horário de Funcionamento: de 08h00min as 11h00min e de 13h00min as 15h00min.
Telefone: (27) 3752-9004 ou 3752-9005.
18.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação”, deverá a interessada verificar seu
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.
Nova Venécia – ES, 25 de julho de 2012.

MARIA DAS GRAÇAS SANTANA FERNANDES
PREGOEIRA
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2012
FORMULÁRIO “ESPECIFICAÇÃO E COTAÇÃO DE PREÇOS”

ITEM

QTDE

UNID.

1

2

Unid.

2

2

Unid.

3

2

Unid.

4

2

Unid.

5

1

Unid.

6

1

Unid.

7

3

Unid.

8

3

Unid.

9

3

Unid.

10

3

Uni

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

COLEÇÃO EDUCATIVA - CD-ROM DE 4 A 8 ANOS
Mogli - O Menino Lobo e Shere Khan, o tigre malvado.
LIVROS VIVOS - SÓ VOVÓ E EU – DE 2 a 6 ANOS SOFTWARE EDUCATIVO (CD com histórias
educativas).
Lousa Magnética Descrição 01 Cavalete, 01 Bandeja, 01
Apagador, Lousa magnetizada confeccionada em resina
plástica de polietileno em cavaletes. Multicolorida, com
um lado feito para uso de pincel atômico e o outro para giz,
segue junto letras do alfabeto imantadas e uma bandeja
para acessórios.
Hipo Baú – Baú em forma de Hipopótamo com grande
espaço interno para guardar brinquedos e acessórios.
Fantoche - Salada de frutas Composto por: maça, pêra,
uva, melancia, morango, laranja e abacaxi Material: feltro
N° de peças: 07 Medidas: aproximadamente 30 cm (cada)
Embalagem: plástica.
Baú com 08 brinquedos de plástico - Contém: palhaço
teimoso, palhaço narizinho, palhaço trevo, tartaruga,
trenzinho, urso de encaixe, bola bem bolada, gato/cachorro
com argola. Material: MDF/ plástico nº de peças: 8 235x180x 150 mm (tartaruga) Embalagem: papelão 440x313x315.
Jipe Radical à Fricção, sendo um na cor azul e um na cor
vermelho (5x20x8cm).
Boneca Nana Bebê MATERIAL: Fibra de poliéster, vinil e
plástico CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 boneca, 1
Chupeta e 1 Travesseirinho Dimensões aproximadas do
produto: 37x12x16,5cm (AxLxP) Peso líquido aproximado
do produto: 423g Garantia do fornecedor: 3 meses.
Boneca Bebê Banhinho-MATERIAL: Cabeça em vinil e
corpo em polietileno soprado CONTÉUDO: 1 bebê
banhinho, 2 esponjas, 1 toalha, 1 banheira e 1 fralda.
Altura aproximada da boneca: 36 cm Dimensões:
40x13x52cm (AxLxP) Peso: 1kg Garantia do fornecedor: 3
meses.
Tre-Lê-Lê Baby Flower Margarida Material Produzida em
vinil Altura aproximada: 27 cm Dimensões aproximadas
da embalagem: 34x20x23cm (AxLxP) Peso líq.
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VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO A
SER PAGO
POR ITEM (R$)
149,80
51,80

660,00

398,00

110,40

250,00

49,80

183,84

93,76

59,80
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11

2

Unid.

12

2

Unid.

13

2

Unid.

14

2

Unid.

15

2

Unid.

16

2

Unid.

17

2

Unid.

18

1

Unid.

19

2

Unid.

20
21
22
23
24
25
26

2
2
3
3
3
3
3

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Aproximado do produto: 449g Garantia do fornecedor: 03
meses.
Barbie Quero Ser Médica Material: Plástico CONTEÚDO
DA EMBALAGEM: 1 Boneca e Acessórios Dimensões
aproximadas do produto: 29x5x4,5cm (AxLxP) Peso
aproximado do produto: 16g Garantia do fornecedor: 3
meses contra defeitos de fabricação.
Barbie Quero Ser Piloto Material: Plástico CONTEÚDO
DA EMBALAGEM: 1 Boneca e Acessórios Dimensões
aproximadas do produto: 29x5x4,5cm (AxLxP) Peso
aproximado do produto: 15g Garantia do fornecedor: 3
meses contra defeitos de fabricação.
Barbie Quero Ser Veterinária Material: Plástico
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 Boneca e Acessórios
Dimensões aproximadas do produto: 29x5x4,5cm (AxLxP)
Peso aproximado do produto: 15g Garantia do fornecedor:
3 meses contra defeitos de fabricação.
Barbie Quero Ser Bailarina Material: Plástico
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 Boneca Dimensões
aproximadas do produto: 29,5x5x4,5cm (AxLxP) Peso
aproximado do produto: 9g Garantia do fornecedor: 3
meses contra defeitos de fabricação.
Refrigerador Duplex Casinha Flor c/ Som: Com dispenser
de água sonoro, freezer separado, prateleiras internas e
gavetas móveis. Material: Plástico com 24 Acessórios.
Dimensões aproximadas da embalagem: 64x21,5x30cm
(AxLxP) Peso aproximado da embalagem: 3,7Kg Garantia
do fornecedor: 3 meses.
Casinha encantada Maleta de MDF 30 x 25 x 14cm, com
móveis de cozinha (armário, fogão, geladeira, pia e mesa
com 2 cadeiras), quarto com cama e guarda - roupa, 2 alças
de sisal, trava para travar maleta.
Carrinho de Boneca Dobrável descrição: Peso com
embalagem: 0,705 (Kg) Medidas da embalagem: Largura:
26.00 cm, Altura: 73.00 cm Comprimento: 12.00 cm.
Fogão Casinha Flor: os acessórios incluem: 01 panela com
tampa; 01 frigideira; 01 faca grande; 01 espátula; 01
concha; 02 xícaras; 02 pratos; 02 colheres; 02 facas e 02
garfos. Mede aproximadamente 45 cm de altura.
Quebra cabeça casal: Kit c/ 10 jogos confeccionados em
M.D.F., peças e tampas serigrafadas com tecnologia
ultravioleta, 88 peças no total, 10 bases de 33,5 x 27 cm embalagem plástica encolhivel.
Boneca Nina M com Bolsinhos 43 x 21 x 5 cm Verde.
BUBA Zoo – Cachorrinho 17 x 12 x 6,5 cm Buba
Mini Câmera Chicco (7x 3 cm)
Pelúcia de Cachorro Médio Verde 22x25cm
Telefone Sapinho Chicco
Almofada Bola Circo com Chocalho 15 cm
Software Cocoricó Maternal Positivo – CR-ROM
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179,80

99,80

119,80

49,80

179,80

217,80

79,98

189,80

268,48
63,80
59,80
59,80
59,80
79,80
26,32
39,80
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27

3

Unid.

28

3

Und.

29

3

Unid.

30

3

Unid.

31

3

Unid.

32

3

Unid.

33

3

Unid.

34

3

Unid.

35

3

Unid.

36

3

Unid.

37

3

Unid.

38

3

Unid.

39

2

Unid.

40

3

Unid.

41

3

Unid.

42

4

Unid.

43

4

Unid.

44

4

Unid.

Quebra-Cabeça Gigante Floresta Pais & Filhos - Jogo de
Quebra-Cabeça Gigante Floresta com 42 peças.
Animalzinho Fofolete Ursinho Rosa 15 x 11 x 7 cm.
Barbie Vida de Sereia Amiga Lilás: Cabelo castanho,
roupa em tons de lilás, colar que muda de cor quando em
contato com água gelada e uma escova de cabelo.
Barbie Vida de Sereia Cavalo Marinho Rosa: 3 mini
sereias e 3 cavalos marinhos. Cada mini sereia vem uma
cor e muito glitter rosa, roxo e azul e elas possuem mechas
nos cabelos que mudam de cor quando em contato com
água gelada.
Quebra-Cabeça Gigante Fazendinha Pais & Filhos - Jogo
Quebra-Cabeça Gigante Fazendinha, com 42 peças.
Quebra-Cabeça Ursinho Pais & Filhos - com 36 peças.
Quebra-Cabeça Bota Divertida Pais & Filhos- com 36
peças.
Brinquedo Didático Pimpolho - Brinquedo Colorido e
educativo que estimulam a lógica e o desenvolvimento
infantil como um todo. Encaixe com os formatos
geométricos.
Balde Blocos Divertidos Fisher Price - Balde com 10
blocos para empilhar e brincar.
Boneca Ai Que Cócegas.
Boneco Bob Esponja - Com braços e pernas articulados,
roupas em tecido. Possui módulo eletrônico com frases na
voz original do Bob Esponja.
Boneco Ben 10 - todo em vinil, cabeça, braços e cintura
articulados.
Casa da Barbie com Boneca 2010 – Com 2 andares e com
o tema praia! São seis ambientes: sala de estar, quarto,
cozinha, banheiro, pátio externo e um bar. Inclui boneca,
sofá, cama, bar, mesa de centro, 2 cadeiras e acessórios. De
Plástico: 1 Casa, 1 Boneca, Móveis e Acessórios
Dimensões: 60x65x65cm (AxLxP) Peso: 2,22kg Garantia
3 meses contra defeitos de fabricação.
Tand Kids - Pote c/ 40 blocos médios e Peças com alta
qualidade feitas com material atóxico. Dimensões:
10,5x13x15,5cm (AxLXP) Peso 380g.
Trator - Brinquedo de montar 78 peças, Plástico ABS.
Dimensões:19,1x14x6cm (AxLxP). Peso:160g-Garantia: 3
meses contra defeitos de fabricação.
Meu Primeiro Avião. Plástico ABS 8 peças de montar
Dimensões 26,2x19,1x7,2cm (AxLxP) Peso: 283g Garantia
do fornecedor: 3 meses.
Jakers - Ferny – 01 boneco Cabeça de vinil Corpo e
roupinhas de tecido Enchimento de fibra atóxica.
Dimensões: 40x34x25cm (AxLxP) Peso: 800g Garantia: 3
meses.
Jakers - Piggley – 01 boneco Cabeça de vinil Corpo e
roupinhas de tecido Enchimento de fibra atóxica
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129,80
79,80
99,98

39,98

129,80
31,20
39,80

89,80

199,80
119,80
186,00
125,80

598,00

69,80

299,98

35,98

59,80

59,80
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45

4

Unid.

46

4

Unid.

47

4

Unid.

48

4

Unid.

49

4

Unid.

50

4

Unid.

51

4

Unid.

52
53
54
55

4
4
4
4

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

56

4

Unid.

57

4

Unid.

58

4

59

4

Unid.

60

4

Unid.

61

4

Unid.

Dimensões: 40x34x25c (AxLxP) Peso: 800g. Garantia: 3
meses.
Jakers - Dannan – 01 boneco, Cabeça de vinil Corpo e
roupinhas de tecido Enchimento de fibra atóxica.
Dimensões: 40x34x25cm (AxLxP) Peso: 800g Garantia:3
meses.
Turbo Max Bombeiro – Material:Pead, Pebd, Resina 123
Braskem, Didp, tecidos e acessórios, fios de fibras texteis
de polipropileno. 1 Pick Up Turbo Max Dimensões:
52x21,5x21,5cm (AxLxP) Peso:822g Garantia:03 meses.
Toy Story Figura Básica:Material Plástico: Conteúdo:1
Figura- Dimensões: 18x5x4cm (AxLxP) Peso: 6g Garantia:
3 meses contra defeitos de fabricação.
Toy Story Mini Figura 2 Pack - Xerife Woody &
Sargentos. Material Plástico: 2 Figuras. Dimensões :
6x3x2,5cm (AxLxP). Peso: 30g. Garantia: 3 meses para
defeitos de fabricação.
Casa Cogumelo Smurfette: Material Plástico, Conteúdo: 1
Casinha,1Boneco da Smurfette e Acessórios. Dimensões
:24x9x33cm (AxLxP). Peso: 538g. Peso: 538g
Figura Spider-Man Basica de Ação- 01 boneco com bateria
BR de Plástico Dimensões: 210x140x38(AxLxP). Peso:
0,175 Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação
Scooby Doo Detetive – 01 boneco,Cabeça de vinil,
Corpinho em tecido,Enchimento de fibra atóxica,
Dimensões:30x10x20cm (AxLxP) Peso: 400g Garantia: 3
meses
Clássicos – boneco Cascão.
Clássicos - boneca da Mônica.
Clássicos - boneco Chico Bento.
Clássicos-boneca Rosinha.
Power Car - Transform to Ford Gt (Vermelho) 2 baterias
AG13(1,5V)inclusa
para
demonstração,1Carro
transformável em robô. Altura: 14 cm. Dimensões:
32,5x40x9cm (AxLxP) Peso: 1,2kg Garantia: 3 meses para
defeitos de fabricação.
Ken Praia negro- 1 Boneco de plástico. Dimensões:
29,5x8x4, 5cm (AxLxP) Peso: 19g. Garantia: 3 meses
contra defeitos de fabricação.
Ken Praia branco- 1 Boneco de plástico. Dimensões:
29,5x8x4, 5cm (AxLxP) Peso: 19g. Garantia: 3 meses
contra defeitos de fabricação.
Barbie Quero Ser Estrela Rock. 01 Boneca de plático e
Acessórios. 01 Boneca de plático e Acessórios.
Barbie Coleção Roupa e Acessórios - 01 Conjunto de
roupa e acessórios. Dimensões. 27,5x14x2,5cm(AxLxP).
Peso: 120g. Garantia: 03 meses para defeito de fabricação
Barbie Coleção Roupa e Acessório – 01 conjunto de Blusa
Verde e Calça Jeans Dimensões: 27,5x14,x2,5cm (AxLxP)
Peso: 120g Garantia: 03 meses para defeito de fabricação
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49,98

55,80

119,80

79,98

169,98

65,80

119,80
124,60
139,80
139,80
129,80

129,80

59,80

59,80
119,80
49,80

49,80
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62

4

Unid.

63

4

Unid.

64

4

Unid.

65

4

Unid.

66

4

Unid.

67

4

Unid.

68

4

Unid.

69

4

Unid.

70

4

Unid.

71

4

Unid.

72

4

Unid.

73

4

Unid.

74

4

Unid.

75

4

Unid.

76

4

Und

77

3

Und

Barbie Fairies and Mermaids Fadas Clássicas Roxa de
Plástico 01 Boneca e 1 Asa. Dimensões: 29,5x5x4cm
(AxLxP) Peso: 80g Garantia: 3 meses contra defeitos de
fabricação.
Boneca Recém-nascida c/ Umbigo –01boneca de vinil, c/
cordão umbilical, fralda descartável e pulseira de
identificação de hospital. Dimensões: 40x20x15cm
(AxLxP) Peso: 1,675Kg Garantia: 3 meses contra defeito
de fabricação.
Coleção Frutinhas - Boneca c/ Essência de Cacau
Disney Mini Princesas - Bela - 1 Boneca de Plático.
Dimenção: 9,5x3x2cm (AxLxP). Peso: 20g Garantia: 3
meses contra defeitos de fabricação.
Disney Mini Princesas com Cavalo – Cinderela Material:
Plástico 1 Boneca e 1 Cavalo. Dimensões: 9x3x2cm
(AxLxP) Peso:500g Garantia: 3 meses contra defeitos de
fabricação.
Susi Princesas Tropicais - Vestido Preto e Verde.
Trançadinha (negra): 1 Boneca trançadinha. 1 Par de
sapatinhos. 1 Saquinho com trancinhas e te-re-rê. Material:
vinil com enchimento. Idade recomendada: a partir de 3
anos Garantia: 3 meses.
Pead, Pebd, resina 123 braskem, didp, tecidos e acessórios,
fios de fibras texteis de polipropileno CONTEÚDO:01
boneca 01 armarinho Roupinhas(cores de tecidos variados)
Dimensões:31x5x3cm (AxLxP) Peso: 593g Garantia: 03
meses contra defeito de fabricação.
Coleção Amore - Beijinho Azul. Material:vinil.
Alimentação: Utiliza 3 baterias LR44 (incluídas)
CONTEÚDO: 1 Boneca Altura: 42cm Peso: 800g
Garantia: 90 dias.
Boneca Camila - Baby Brink Material: 1 boneca
Chiquititas – Cabeça, braços e pernas em vinil; Corpo em
tecido; Olhos Fixos; Cabelo em nylon. Altura: 49cm
Dimensões: 55x11x37cm (AxLxP). Peso: 60g.
Boneco Beto Show. 01boneco Beto de vinil e 1 Guitarra
em plástico.Altura do boneco: 31cm Peso: 200g Garantia:3
meses.
Bonequinha de Pano Negra –: Contém 01Boneca Cabeça
em vinil, olhos fixos, corpo em tecido macio com fibra
soft. Altura: 43 cm. Peso: 540g. Garantia: 3 meses.
Clássicos - Cebolinha – Boneco( roupa verde).
Boneca Nana Bebê – HomePlay MATERIAL: Fibra de
poliéster, vinil e plástico CONTEÚDO:1 boneca, 1
Chupeta, 1travesseirinho. Dimensões: 37x12x16,5cm
(AxLxP) Peso: 423g Garantia: 3 meses.
Jogo da Memória Turma da Mônica – Participantes: 2 ou 6
Personagens Dimensões: 22,6x14,3x3,5cm Peso: 180g
Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação.
Jogo 5 em 1 em MDF e plástico embalagem em caixa de
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madeira 30x30 x4 cm a partir de 4 anos.
Pega varetas gigante em madeira 31 peças de 56 cm e
embalagem em MDF 65x11x5, 5 cm.
Quebra-cabeça casal gatos, 6 peças em MDF bases de
34x26cm, embalagem em plástico encolhível.
Quebra-cabeça casal peixes, 7 peças em MDF bases de
34x26cm, embalagem em plástico encolhível.
Quebra-cabeça casal cachorros, 10 peças em MDF bases
de 34x26cm, embalagem em plástico encolhível.
Quebra-cabeça casal ratos, 12 peças em MDF bases de
34x26cm, embalagem em plástico encolhível.
Numeral e quantidade: conjunto confeccionado em
borracha sintética EVA contendo 20 peças encaixadas,
formando 10 placas, cada uma medindo 240x120x6mm.
Acondicionado em embalagem plástica.
Mesa de xadrez com gaveta em MDF 54x54x60cm com 02
cadeiras e peças para jogar.
Jogo Gira Letras – descrição: CONTEÚDO: 01 Jogo Gira
letras Dimensões: 3,5x24x23cm (AxLxP) Peso: 235g
Garantia:contra defeitos de fabricação.
Super Lince - Participantes: 2 a 6. Material: Papelão
CONTEÚDO: 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas, 264
cartelas ilustradas. Dimensões: 35,2x25,6x44cm (AxLxP)
Peso: 0,400g Garantia: 3 meses para defeitos de fabricação.
Resposta Mágica descrição: Participantes: 1 ou mais.
Material: Papel, papel-cartão, imã, aço zincado e
poliestireno.CONTEÚDO: 1 Tabuleiro, 1 Placa mágica
com 15 cartelas dupla face, 1 Bonequinho mágico, 2
Fichas , 1 Cartela de etiquetas adesivas, 1 Regra
Dimensões: 30x31x50cm (AxLxP) Peso: 0,401g Garantia:
3 meses para defeitos de fabricação.
Jogo de Memória A Era do Gelo 3 Participantes: 2 a 6.
Material: Papel cartão CONTEÚDO: Jogo de Memória
Dimensões: 22,6x14,3x3,5cm (AxLxP) Peso: 179g
Garantia: 3 meses para defeitos de fabricação.
Jogo Aprendendo do A ao Z
18 Jogos (jogos) Materiais: Cartonado CONTEÚDO:
Corrida de Obstáculos, Viagem de Foguete, Prova de
Natação, Caça ao Coelho, Caça à Raposa, Jogo da Velha,
Jogo Indiano, Pulo do Gato, Destino, Vôo, Damas,
Esquinas, Corrida de Iates, Jogo dos Desejos, Jogo da
Ferrovia, Corrida de Bicicletas, Corrida de Cangurus,
Quebra-Cabeça Solitário Dimensões: 40x19,5x36cm
(AxLxP) Peso: 340g Garantia : 3 meses.
Quem Sou Eu - Material: Papel cartão CONTEÚDO: 1
tabuleiro com 90 ilustrações, 90 fichas em E.V.A com 6
cores diferentes, 90 cartas com perguntas/charada, sendo: 5
cartas de 100 pontos; 10 cartas com 40 pontos; 15 cartas
com 30 pontos; 25 cartas com 20 pontos e 35 cartas com
10 pontos. Dimensões: 46x30x6cm (AxLxP) Peso: 350.
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Garantia: Contra defeitos de fabricação
Conhecendo o Corpo Humano –– descrição: Material:
Cartonado CONTEÚDO: 1 Jogo Dimensões: 18x5x24cm
(AxLxP) Peso: 560g Garantia: 3 meses.
Família terapêutica em madeira, tecido e MDF pintado
com 10 personagens e membros articulados. Bonecos de
madeira articulados vestidos com roupa de tecido, sendo
10 personagens, personalizados conforme característica:
Gordinha: com saia e blusa de tecido. Magrinha: com saia
e blusa de tecido. Surdo: (com placa de indentificação
gravada) com camisa e calça de tecido. Cadeirante: com
shorts e blusa, acompanha cadeira de rodas em M.D.F.
com rodinhas articuladas. Idosa: Com saia avental e blusa.
Acompanha andador. Negra: vestida com saia e blusa.
Mendigo: com bermuda, e blusa de tecido rasgados e
mochila de feltro. Índio: com colar de miçangas e tangas
de T.N.T. e shorts de tecido. Pulseira de fio. Deficiente
físico: Amputado do membro esquerdo, com calça e blusa.
(acompanha 1 par de muleta). Cego: com calça e blusa de
tecido. (acompanha 1 bengala).
Aprendendo os Opostos (jogos).
Barbie Negra Dimensões. 27,5x14x2,5cm (AxLxP).
Peso:120g. Garantia:03 meses para defeito de fabricação.
Cabideiro de parede, confeccionado em madeira
prensada(MDF), impresso em silk-screen policromia,
medindo 1170x320x6 contendo 10 alças de cabide.
Acondicionado em caixa de papelão.
Estante com 3 prateleiras com 70cm (largura); 94 cm
(altura) e 38cm (profundidade), peso de 2,410kg, garantia
de 3 meses, nas cores verde, azul e laranja, suporta até 150
kg. Produto desmontável confeccionado em polipropileno.

65,80

329,80
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59,80

519,20

180,00

VALOR GLOBAL: R$ ....................................................................................... (por extenso)
Nova Venécia – ES, 25 de julho de 2012.

MARIA DAS GRAÇAS SANTANA FERNANDES
PREGOEIRA
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2012.
DECLARAÇÃO
A empresa: .........................................................................................................., (razão social
da licitante), inscrita no CNPJ sob o n.º ........................................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Senhor(a) ..................................................., portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ..........................................., CPF n.º ..................................., DECLARA, para
fins do disposto no inciso VII, do Art. 4º da Lei n.º 10.520/02, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório.
..................................................................
Local e data
...............................................................................................
Representante legal
Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue em
mãos a(o) Pregoeiro(a) no ato do credenciamento.
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2012.
DECLARAÇÃO
A empresa: .........................................................................................., inscrita no CNPJ sob o
n.º .............................................. sediada na ................................................................................,
declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

.............................................................................
Local e data

................................................................................
RG nº ........................................
(Nome e assinatura do Declarante)
(número da cédula de identidade do Declarante)
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2012.
DECLARAÇÃO
A empresa: ................................................................................................................., inscrita no
CNPJ sob o n.º ..........................................................., por intermédio de seu representante
legal o(a) Senhor(a) ..........................................., portador da Carteira de Identidade n.º
............................................... e do CPF n.º .............................................., DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não emprega menor de
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (.....).
Nova Venécia – ES, ........ de ............................ de 2012.

.....................................................................................................................
(Representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregues no
envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação.
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2012.
TERMO DE CREDENCIAMENTO
A empresa: .............................................................................................................., com sede na
........................................................................................, CGC n.º ......................, representada
pelo(a) Sr.(a) ......................................................................................,CREDENCIA o(a) Sr.(a)
.............................................................................,(CARGO) .....................................................,
portador(a) do RG n.º .............................................. e CPF n.º .........................................., para
representá-la perante a PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA na licitação por Pregão
Presencial n.º 097/2012, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes
ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.
NOME: ...........................................................................................................................

RG: .....................................................................................................................

CARGO: ...........................................................................................................................

Obs.: Este documento deverá ser apresentado a(o) pregoeiro(a) em mãos, fora de envelope,
na etapa de Credenciamento e com firma reconhecida.
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AVISO DE RECEBIMENTO
ATENÇÃO
É responsabilidade da empresa o envio de recibo do Edital à Sessão de Pregão. A não
comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada
sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer da licitação.
O recebimento poderá ser comunicado via fac-símile ou e-mail, em mensagem contendo,
necessariamente, todos os elementos do modelo a seguir.

AVISO DE RECEBIMENTO
Pregão Presencial n.º
097/2012

Aquisição de materiais e brinquedos, de acordo com as
especificações descritas no Anexo I, que serão utilizados nos
grupos de convivências das crianças que são atendidas na
Brinquedoteca do CRAS – Centro de Referência da Assistência
Social, em atendimento à solicitação da Secretaria de Ação
Social, deste Município.

Empresa:
Endereço:
Cidade:

Estado:

CNPJ:
Telefone:

Fax:

E-mail:

Data do recebimento do edital:

Pessoa responsável e assinatura da mesma:
Para: Sessão de Pregão
Telefone: (27) 3752-9004 ou 3752-9005
E-mail: licitacaonv@hotmail.com
MENSAGEM
Comunico a Sessão de Pregão o recebimento do Edital de Pregão Presencial n.º 097/2012.
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