
     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 

 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema pedagógico de ensino 
com fornecimento de materiais didáticos para alunos e professores do seguimento de educação infantil 
e ensino fundamental do 1º ao 5º ano, incluindo assessoria pedagógica continuada aos docentes da rede 
municipal de ensino”. 

 
 

RECIBO 
 

Razão Social: __________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº.: ____________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________ Estado: ___________________________ 

Telefone: ___________________________________________Fax: ______________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: ____________________________________________________________________ 

Retiramos através de acesso a página www.saojosedabarra.mg.gov.br, cópia do edital da licitação 

acima identificada. 

Local: _______________________, _____ de ____________ de 2021. 

 
 

________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

OBS: Este recibo deverá ser remetido ao Setor de Licitação, pelo e-mail: licitasjbarra@yahoo.com.br, 
licitacao@saojosedabarra.mg.gov.br, para eventuais comunicações aos interessados, quando 
necessário. 
 
O setor de Licitações não se responsabiliza pela empresa que não encaminhar este recibo ou prestar 
informações incorretas no mesmo. 
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________________________________________________ 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 

 
Credenciamento dos Representantes:            às 08h30min do dia 08/02/2021 
Recebimento dos Envelopes:                         às 08h30min do dia 08/02/2021 
Abertura dos Envelopes:                                                às 08h30min do dia 08/02/2021 

 
O Município de São José da Barra/Minas Gerais, com endereço à Travessa Ari Brasileiro de Castro, nº. 272, 
Centro, CEP: 37945-000 - CNPJ nº. 01.616.458/0001-32, isento de inscrição estadual, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 1.495/2021, torna pública a abertura do Processo 
Licitatório nº. 003/2021 na modalidade Pregão Presencial nº. 003/2021. 
 
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e será processada em conformidade do disposto na Lei 
nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, bem como no Decreto 
Municipal nº. 391/2006 e Decreto Municipal nº. 392/2006, e das condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos integrantes. 
 
 1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui objeto da presente Licitação a “Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de sistema pedagógico de ensino com fornecimento de materiais didáticos para alunos e professores do 
seguimento de educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 5º ano, incluindo assessoria pedagógica 
continuada aos docentes da rede municipal de ensino”. 
 
2 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
2.1 - Os recursos necessários à execução do Contrato, decorrente desta licitação, decorrerão de dotações 
próprias consignadas para o exercício financeiro de 2021. Nos exercícios subsequentes, durante a vigência 
do Contrato, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados à mesma dotação. 
 
Descrição da Dotação Orçamentária 
 
01.08.01.12.361.1202.2024.33.90.30.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Ensino Fundamental – Material de Consumo. (Ficha 249). 
 
01.08.01.12.365.1201.2029.33.90.30.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Administração – Atividades do Pré-Escolar – Material de Consumo. (Ficha 316). 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às 
condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
3.2 - A participação na licitação importa total e estrita observância dos proponentes às condições deste 
Edital, observando que não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do fornecimento: 
 
3.2.1 - Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação. 
 
3.2.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal de São José da Barra. 
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3.2.3 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de São José da Barra, bem assim a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
3.2.4 - Empresas em consórcio1. 
 
4 - INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS REFERENTES À LICITAÇÃO 
 
4.1 - Esclarecimentos outros necessários referentes a presente licitação poderão ser obtidos, desde que 
requeridos por escrito, em até 03 (três) dias da data de apresentação dos envelopes no endereço abaixo: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272 - CENTRO 
SÃO JOSÉ DA BARRA – MG - CEP: 37.945-000 
TELEFAX: (35) 3523-9114 ou 3523-9200. 
E-MAIL: licitasjbarra@yahoo.com.br ou licitacao@saojosedabarra.mg.gov.br 
 
4.2 - A resposta às dúvidas suscitadas será transmitida em até 02 (dois) dias após o protocolo junto ao Setor 
de Licitações. Em se tratando de dúvidas relevantes, a resposta será transmitida a todos os que retiraram ou 
que vierem a retirar o Edital. 
 
4.3 - Qualquer interessado poderá impugnar, fundamentadamente, o presente Edital de Licitação, devendo 
protocolar o pedido de impugnação em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de Habilitação. 
 
4.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do Pregão, perante a Administração, o Licitante convocado 
ou interessado que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data para abertura dos envelopes de 
Proposta. 
 
4.5 - A impugnação devidamente instruída (assinatura, endereço, razão social, telefone e e-mail para contato) 
deverá ser dirigida à Autoridade Licitante, a quem caberá julgar e responder à impugnação. 
 
4.6 – Não havendo impugnações, o Município de São José da Barra considerará aceitos todos os termos e 
condições do Edital, e qualquer alegação posterior não terá efeito de recurso perante o Município de São José 
da Barra, conforme art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93. 
 
5 – DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES 
 
5.1 - Os interessados, ou seus representantes legais, deverão se credenciar em sessão pública de instalação de 
Pregão, no horário previsto no preâmbulo deste Edital, comprovando possuir poderes para formular 
propostas e para a prática de todos os demais atos do certame, devendo apresentar os seguintes 
documentos para o credenciamento, fora de envelopes: 
 
5.1.1 - Contrato Social (acompanhado da última alteração contratual, se houver) ou a última alteração 
contratual consolidada, ou documento equivalente de constituição da empresa (registro de empresário 
individual, estatuto com ata de eleição da diretoria, etc.) em cópia autenticada ou à vista do original. 
 
 

                                           
1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com 
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste 
edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 
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5.1.2 - Procuração com firma reconhecida do procurador que deverá ser apresentada em cópia 
autenticada ou cópia com a apresentação do documento original para autenticação pela Pregoeira. (modelo - 
Anexo II).  
 
5.1.2.1 - Este documento fica dispensado para sócios administradores que representarão a empresa licitante 
em sessão. 
 
5.1.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. Deverá ser apresentada cópia do referido documento, em original ou cópia 
autenticada, a qual será anexada aos autos. 
 
5.1.4 - Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não incorre em nenhuma 
condição impeditiva de participação na licitação (modelo - Anexo III). 
 
5.1.5 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar Certidão ou Declaração 
expedida pela Junta Comercial, em cópia autenticada ou à vista do original, comprovando a condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos de antecedência da data prevista para abertura do certame. 
 
5.2 – Na ausência de apresentação da declaração de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, o representante da empresa poderá fazê-la em sessão.  A ausência de tal declaração impedirá a 
participação da empresa no certame.  
 
5.3 - Cada empresa deverá apresentar seu próprio representante, não sendo permitido um representante para 
mais de uma empresa. 
 
5.4 - A empresa que não comprovar o credenciamento de seu representante legal poderá entregar no 
ato da sessão, os envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, porém não 
poderá se manifestar, nem participar da fase de lances. (Ver item 7.4) 
 
5.5 – As empresas que desejarem participar do certame sem apresentar um representante legal deverão 
apresentar os documentos constantes dos subitens 5.1.1 ao 5.1.5, e envelopes de proposta comercial e 
habilitação até as 08h30min do dia 08/02/2021. 
 
5.6 - Os documentos de credenciamento constantes do subitem 5.1 serão retidos pela Pregoeira e equipe de 
apoio e juntados ao processo licitatório. 
 
6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1 – A Pregoeira procederá ao recolhimento das assinaturas dos representantes presentes na Lista de 
Presença e os indagará se formalmente preenchem os requisitos de habilitação estabelecidos por este Edital. 
 
6.2 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o representante da licitante entregará os dois envelopes 
nãotransparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação, 
independentemente de credenciamento de um representante, não sendo aceita, a partir desse momento, a 
participação de novos licitantes. 
 
6.3 – O envelope n°. 01 contendo a Proposta Comercial, deverá ter expresso, em sua parte externa, as 
seguintes informações: 
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PREGÃO Nº. 003/2021 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, FAX E E-MAIL. 
 
6.4 - O envelope n°. 02 contendo os Documentos de Habilitação, deverá ter expresso, em sua parte externa, 
as seguintes informações: 
 
PREGÃO Nº. 003/2021 
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, FAX E E-MAIL. 
 
6.5 - Inicialmente, serão abertos os Envelopes das Propostas de Preços e, após, os Envelopes dos 
Documentos deHabilitação. 
 
7 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida nenhuma outra oferta de 
firma signatária e em nenhuma outra hipótese será concedido prazo para apresentação de documento contido 
neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas. 
 
7.2 - Constatada a viabilidade dos envelopes, a Pregoeira procederá, imediatamente, à abertura das propostas 
de preços, cujos documentos serão lidos e rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes que participarem. 
 
7.3 - Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder da Pregoeira, e serão 
abertos após a análise da aceitabilidade das propostas. 
 
7.4 - Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar. 
 
7.5 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preços ou condições. 
 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 
portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde 
que acompanhadas de sua tradução entre parênteses, com indicação do número desta licitação, a 
identificação e endereço completo da proponente e a qualificação do representante legal da empresa, sendo 
rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa proponente, 
redigida com clareza, não podendo conter rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, sem alternativas de 
preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e ainda contendo: 
 
8.1.1 - Identificação dos preços em valores unitários por bimestre, totais por segmento e valor total global da 
proposta, com no máximo 02 (dois) dígitos após a vírgula, em moeda corrente nacional (R$), sendo que para 
a composição dos mesmos deverão estar inclusas as despesas de encargos fiscais e comerciais e todos os 
encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, tributos 
incidentes e demais custos que os compõem. 
 
8.1.1.1 – Os valores unitários de cada material não poderão ser superiores aos valores unitários de referência 
que constam do Anexo I – Termo de Referência. 
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8.1.2 – Indicação do representante (nome completo, inscrição da cédula de identidade, CPF e cargo que 
ocupa na empresa) apto a assinar o Contrato, bem como, o endereço e telefone da empresa que deva ser 
endereçado o Contrato e Ordens de Fornecimento, quando não for à empresa matriz. 
 
8.1.3 - Prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos 
envelopes de proposta comercial, sendo que a omissão do prazo de validade de proposta, ou prazo inferior ao 
estipulado, será considerada pela Comissão Permanente de Licitações, como sendo o prazo mínimo exigido, 
ou seja, 60 (sessenta) dias. 
 
8.2 - A apresentação de proposta significa que o proponente atesta que não há fato impeditivo de sua 
participação na licitação, assim como implica na aceitação tácita de todas as condições estipuladas neste 
Edital. 
 
8.3 - As propostas deverão ser apresentadas respeitando a unidade e a quantidade estabelecida no Anexo I – 
Termo de Referência, não podendo estas serem modificadas, adaptadas ou convertidas em outras unidades 
e quantidades, sob pena de desclassificação. 
 
8.4 - Não constituirá causa de desclassificação da proposta a irregularidade formal que não afete o conteúdo 
ou a idoneidade da proposta e/ou documentação, conforme julgamento objetivo da CPL. 
 
8.5 - Não serão admitidos adendos, retificações ou dispensas das propostas de preço após o recebimento 
desta pela CPL. 
 
8.6 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, salvo as alterações dos preços 
decorrentes da etapa de lances ou a correção de meros erros formais.  
 
8.7 - Poderão ser corrigidos pela pregoeira erros meramente matemáticos.  
 
8.8 - A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da 
proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes. 
 
9 - ANÁLISES DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, compreenderá o exame: 
 
9.1.1 - Da compatibilidade das características dos produtos ofertados com as especificações indicadas. 
9.1.2 – Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais 
estimados para a execução do Contrato e com as disponibilidades orçamentárias da Administração. 
 
9.2 - Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas as propostas: 

 
9.2.1 - Que não contiveram todos os dados exigidos para o envelope 01. 
9.2.2 - Que não atenderem os requisitos mínimos das especificações. 
9.2.3 - Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de 
mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação. 
 
10 - CLASSIFICAÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
10.1 - O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL, conforme disposto no 
preâmbulo deste Edital. 
 
10.2 - As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente dos preços finais, 
a partir da de valor mais baixo. 
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10.3 - Para efeito da classificação, será considerado o PREÇO FINAL GLOBAL, resultante dos valores 
originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos.  
 
10.4 - A Pregoeira fará a conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo. Na hipótese de 
divergência entre valores expressos em número e por extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os 
valores por extenso, ficando esclarecido que a Pregoeira fará as correções de soma que se fizerem 
necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 
 
10.5 - A Pregoeira indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou 
inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação de propostas. 
 
11 - OFERECIMENTOS DE LANCES VERBAIS 
 
11.1 - Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no Edital, a 
Pregoeira dará início à etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser 
oferecidos pelos autores da proposta de valor mais baixo e das ofertas com preços até dez por cento 
superiores à primeira. 
 
11.2 - Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem anterior, poderão fazer 
lances verbais os autores das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas 
propostas escritas. 
 
11.3 - A fase de lances verbais terá duração não superior a 03 (três) minutos. Encerrada a fase de lances 
verbais, a Pregoeira fará a análise das propostas, na forma a seguir indicada. 
 
11.4 - Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar 
outros elementos da proposta escrita. 
 
11.5 – O uso de aparelhos telefônicos e similares não será permitido durante os lances verbais, devendo 
os representantes credenciados estarem aptos aos lances. 
 
11.6 - Caso não se realize lances verbais serão verificadas a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
 
11.6.1 - Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será efetuada por 
sorteio, na mesma sessão. 
 
11.7 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
11.8 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela primeira  
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
11.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a 
tiver formulado. 
 
11.10 -  Se  a  oferta  não  for  aceitável,  a  Pregoeira  examinará  as  ofertas  subsequentes,  na  ordem  de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências. 
 
11.11 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Pregoeira. 
 
11.12 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas para essa etapa, na ordem 
crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa 
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classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, preferência à 
contratação, observadas as seguintes regras: 
 
11.12.1 – A Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, dentre aquelas cujos valores 
sejam iguais ou superiores a 5% (cinco por cento) do valor da proposta melhor classificada, para que 
apresente preço inferior, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
11.12.1.1 – A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições 
do subitem 11.12.1. 
 
11.12.2 – Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 
serão convocadas para exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições 
indicadas no subitem 11.12.1. 
 
11.13 - Os valores unitários finais de cada item por bimestre e por segmento serão recompostos pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio que deverão observar o percentual de redução obtido entre o valor global 
final e o inicialmente apresentado pela licitante vencedora. 
 
12 – DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 
 
12.1 - Após término da fase de lances a empresa que tiver ofertado menor preço deverá apresentar uma 
amostra dos materiais didáticos propostos, que serão entregues à Pregoeira e repassados para a Secretária 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. As amostras serão analisadas a fim de se atestar 
o atendimento de todos os requisitos do presente edital e seus anexos. 
 
12.1 – A amostra deverá ser apresentada em invólucro lacrado, devidamente identificado. 
 
12.2 – O certame será suspenso para análise da amostra, devendo ser reiniciado após o resultado da avaliação 
da mesma pela Secretaria de Educação. 
 
12.3 – Caso o material da licitante contratada do menor preço não for aprovado, serão convocados os 
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para apresentação de suas amostras. 
 
13 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
13.1 – Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados inseridos no 
envelope nº. 02: 
 
13.1.1 – Relativamente à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
13.1.1.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
13.1.1.2 - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), (Lei nº. 8.036/90, Art. 27), expedido pela Caixa 
Econômica Federal.  
13.1.1.3 - Certidão Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à dívida ativa 
da União – DAU por elas administrados. 
13.1.1.4 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
13.1.1.5 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante. 
12.1.1.6 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440/2011). 
13.1.1.7 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº. 123/2006 deverá apresentar os documentos relativos à 
regularidade fiscal, ainda que existam pendências.  



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

13.1.1.7.1 - Será concedido à licitante vencedora enquadrada no caput deste item, quando esta for declarada 
vencedora do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis 
uma única vez, por igual período a critério da Administração Municipal e, desde que solicitado, por escrito, 
pela Licitante. 
 
13.1.1.8 – Os licitantes deverão apresentar ainda os seguintes documentos: 
 
13.1.1.8.1 - Declaração de que não emprega menores de 18 anos. (ver modelo anexo IV). 
 
13.1.2 – Relativamente à Capacidade Econômico-Financeira: 
 
13.1.2.1 - Certidão Negativa de Falência da sede ou distribuidor do licitante. (Emitida com data não superior a 
60 (sessenta) dias da data de recebimento dos envelopes). 
 
13.1.3 – Relativamente à Qualificação Técnica: 
 
13.1.3.1 – Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove o fornecimento de objeto compatível com o desta licitação. 
 
13.2 - Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em cópias autenticadas ou à vista do 
original, sendo que a Pregoeira e Equipe de Apoio não autenticarão documentos através de cópias 
autenticadas, sendo aceitos somente os documentos originais A ausência ou irregularidade de qualquer 
um dos itens acima poderá ensejar a inabilitação do proponente. 
 
13.3 - Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou quando não declarada 
sua validade pelo emitente, expedido há 60 (sessenta) dias, no máximo, da data de recebimento dos 
envelopes. 
 
14 - ANÁLISES DA QUALIFICAÇÃO (HABILITAÇÃO) DOS LICITANTES 
 
14.1 - Encerrada a fase de lance para os itens deste Edital, a Pregoeira procederá à abertura do envelope 
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando sua 
regularidade. 
 
14.2 - Constatado o atendimento das exigências editalícias, será declarado vencedor do certame aquele 
que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
14.3 - Uma vez proclamado o vencedor da licitação, a Pregoeira poderá negociar com este melhor condição 
para o fornecimento, inclusive quanto aos preços/descontos. Em caso de resultado positivo na negociação, os 
novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta, observado o 
disposto no subitem 9.2.3 deste Edital. 
 
14.4 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará a habilitaçãodas 
licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda aos requisitos do Edital. 
 
14.5 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira 
poderá suspender a sessão e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
habilitação ou de outras propostas escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o 
art. 48, § 3° da Lei 8.666/93. 
 
15 – RECURSOS 
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15.1 - Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do 
vencedorpela Pregoeira, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas 
razões (motivação), que serão registrados em ata. 
 
15.2 – A Pregoeira suspenderá a sessão e será concedido ao licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as razões do recurso, assegurando aos demais licitantes prazo igual, após o término do prazo do 
recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para o oferecimento das contrarrazões 
correspondentes. 
 
15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessãodeste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo a Pregoeira 
adjudicar oobjeto à vencedora. 
 
15.4 - Decididos os recursos eventualmente formulados, ou inexistindo estes, a Pregoeira procederá à 
adjudicação do objeto deste Pregão e encaminhará o processo para homologação pela autoridade competente. 
 
16 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
16.1 - O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pela pregoeira e pelos 
licitantes, na qual deverão ser registradas as justificativas das eventuais declarações de 
aceitabilidade/inaceitabilidade e classificação/desclassificação de propostas, bem como de 
habilitação/inabilitação proclamadas, os fundamentos da adjudicação feita pela pregoeira, bem como os 
valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais finais oferecidos, com os nomes dos respectivos 
ofertantes, que serão registrados em uma planilha que passará a fazer parte integrante e inseparável da ata, e 
quaisquer outras ocorrências da sessão. 
 
16.2 - A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pela pregoeira, ficará sujeita a homologação do 
Prefeito Municipal. 
 
17 - DA ASSINATURA DO CONTRATO E DA SUA VIGÊNCIA 
 
17.1 – O licitante ao qual for homologado o objeto do certame será convocado pela Administração para 
assinar o Contrato no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
17.2 – Na hipótese do Proponente vencedor se recusar a assinar o Contrato no prazo estipulado na cláusula 
anterior, estará sujeito ao disposto no artigo 81 da Lei 8666/93, com a conseqüente aplicação das sanções de 
multas, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São José da 
Barra, conforme artigo 87, incisos II e III da mesma Lei. 
 
17.3 - O licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às seguintes penalidades: 
 
17.3.1 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São José da Barra, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos; e 
 
17.3.2 - Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação. 
 
17.4 - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
17.5 – O Contrato a ser firmado entre o Município e a empresa que apresentar o menor preço, terá 
prazo de validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses conforme disposto no inciso II do art. 57 
da Lei 8.666/93. 
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18 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
18.1 - A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução deste Pregão.  
 
18.2 - A contratada será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem 
como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
18.3 - A contratada reconhece ao Município de São José da Barra o direito de, a critério deste, descontar dos 
pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas neste Pregão.   
 
18.4 - A contratada não poderá sem anuência do Município de São José da Barra, modificar quaisquer 
especificações deste Pregão.  
  
18.5 - A contratada é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de São José 
da Barra, do fornecimento, em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos 
solicitados.  
 
18.6 - A contratada é obrigada a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a entrega do objeto no todo ou em parte. 
 
18.7 - A contratada é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Pregão em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
18.8 - A contratada deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como 
diligenciar para que o fornecimento do objeto deste Pregão esteja em perfeitas condições. 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa fornecer objeto adjudicado 
dentro das especificações. 
 
19.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
19.3 - Designar um servidor para acompanhar o fornecimento do objeto deste Pregão, nos termos do art. 67, da 
Lei nº. 8.666/93. 
 
19.4 - Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento, fixando prazo para sua correção. 
 
19.5 - Fiscalizar livremente o fornecimento do objeto deste Pregão, não eximindo a licitante vencedora de total 
responsabilidade quanto ao fornecimento dos mesmos. 
 
19.6 - Acompanhar a execução, podendo intervir para fins de ajuste ou suspensão do fornecimento, inclusive 
rejeitando, no todo ou em parte, os materiais entregues fora das especificações deste Edital. 
 
20 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
 
20.1 – A contratada será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do Contrato. 
 
20.2 – O objeto desta Licitação deverá ser entregue bimestralmente conforme as exigências por segmento, de 
acordo com as quantidades especificadas na Ordem de Fornecimento, na Prefeitura Municipal de São José da 
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Barra, endereço: Travessa Ari Brasileiro de Castro, nº. 272, Centro, São José da Barra/MG, das 08h00min às 
11h30min – 12h30min às 15h00min, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da emissão da 
respectiva Ordem de Fornecimento, não sendo aceitas entregas fora deste horário.  
 
20.3 - Somente após a emissão da Ordem de Fornecimento, é que a contratada deverá iniciar o cumprimento 
das obrigações que tiver assumido com o Município de São José da Barra. 
 
20.4 - Ficará a cargo da contratada o transporte, carregamento e descarregamento dos materiais solicitados 
no local designado. 
 
20.5 – O objeto desta Licitação não será recebido se estiver em desacordo com as condições estipuladas 
neste Edital e seus anexos, ou na Ordem de Fornecimento. 
 
20.6 - Não serão aceitos materiais com vícios ou defeitos. 
 
20.7 – A contratada deverá prestar, obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas 
pelo gerenciador, documentando-as. 
 
20.8 – A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
 
21 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
21.1 - O Município de São José da Barra reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o 
recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou 
exclusivo critério de avaliação. 
 
21.2 - A avaliação será realizada por servidor do Município de São José da Barra, ou a quem o município 
designar que por seus conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca 
da aceitação do objeto. 
 
21.3 - Na eventualidade do Município de São José da Barra recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto com despesas 
necessárias à sua devolução ou substituição.  
 
 22 - DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
22.1- O objeto deste Edital será recebido nas condições descritas abaixo: 
 
22.1.1 - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com as 
especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos no Artigo nº. 74 da Lei 8.666/93; 
 
22.1.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas o que se dará após o 
recebimento provisório. 
 
23 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
23.1 - O Município de São José da Barra acompanhará e fiscalizará toda a entrega do objeto deste Edital, 
através de profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância quanto às especificações 
deste: 
 
23.1.1 - Devolver os produtos. 
23.1.2 - Mandar suspender a entrega dos produtos. 
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23.1.3 - Mandar substituir os produtos com vícios, defeitos ou de má qualidade. 
23.1.4 - Suspender o pagamento. 
23.1.5 - Rescindir o Contrato. 
 
23.2 - O objeto deste Edital, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição desde que 
comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor, bem como alterações que comprometam a 
integridade dos produtos. 
 
24 - DOS PREÇOS 
 
24.1 - Os preços ofertados poderão sofrer correções para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, devendo a contratada 
requerer a correção ao Setor de Licitações e Contratos, fazendo provas, depois de transcorrido o prazo de 
validade da proposta.  
 
24.2 - O valor contratado poderá ser reajustado somente depois de decorridos 12 meses da data de assinatura 
do contrato, caso haja prorrogação do mesmo, pelo índice acumulado do INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor). 
 
25 - DO PAGAMENTO 
 
25.1 - Os materiais serão entregues bimestralmente de acordo com as exigências por segmento e os 
pagamentos serão efetuados em 04 parcelas anuais, de acordo com a quantidade de material entregue, até 15 
(quinze) dias após o recebimento total do material didático pedagógico referente à cada bimestre, 
acompanhado da respectiva nota fiscal. 
 
25.2 – A contratada deverá informar junto à Nota Fiscal, o banco, a agência e a conta corrente em seu nome, 
para efetuar o depósito do pagamento.  
 
25.3 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
25.4 - Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos materiais será autorizado sem o devido aditamento 
contratual. 
 
26 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
26.1 – O Contrato advindo deste Pregão poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme Artigo 
nº. 65 da lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
26.6 - A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto a ser Contratado, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do valor 
atualizado do contrato. 
 
27 - DAS PENALIDADES E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
27.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão nos termos do Artigo nº. 78 com as 
conseqüências contratuais previstas no Artigo nº. 80 ambos da Lei nº. 8.666/93 e Artigo 7º da Lei nº. 
10.520/02, e as previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções: 
 
27.1.1 – Advertência. 
 
27.1.2 - Multa: 



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9200 - São José da Barra/MG 

27.1.2.1 - O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a contratada ao pagamento de multa no 
valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido por dia de atraso. 
 
27.1.2.2 - Na hipótese do proponente vencedor inadimplir total ou parcialmente o ajuste oriundo deste Edital, 
a Administração poderá garantida prévia defesa, aplicar multa de 5% (cinco por cento), do valor total 
ajustado, atualizado. 
 
27.1.2.3 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos 
devidos à contratada, o valor da multa prevista neste Edital. 
 
27.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 05 (cinco) anos. 
 
27.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, bem como encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a superveniência 
comprovada de motivo de força maior desde que aceito pelo Município. 
 
28 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
28.1 - É vedada a subcontratação do objeto deste Pregão. 
 
29 - DA SUB-ROGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
29.1 - Será expressamente vedada à sub-rogação da empresa vencedora, salvo o disposto na cláusula seguinte 
deste Pregão. 
 
30 - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 
 
30.1 – O Contrato advindo deste Pregão vincula as partes que dele participam e seus sucessores a qualquer 
título. 
 
31 - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
31.1 – O Contrato advindo deste Pregão reger-se-á em conformidade com os termos desta, com a Lei nº. 
8.666/93, Lei nº. 10.520/2002 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
32 - DOS CASOS OMISSOS 
 
32.1 - Os casos omissos do presente Pregão serão resolvidos pelas partes, que deverão valer-se das disposições 
da Lei nº. 10.520/2002, Lei nº. 8666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
33 - DO FORO 
 
33.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Alpinópolis-MG para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este 
Pregão, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado.  
 
34 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
34.1 - A pregoeira ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências 
que considerarem necessárias, para esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório. 
 
34.2 - A apresentação de proposta implica tacitamente a aceitação de todos os termos contidos neste Pregão. 
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34.3 - Em qualquer fase do procedimento Licitatório, o Município de São José da Barra se reserva o direito de 
solicitar aos proponentes esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito juízo e entendimento dos 
documentos apresentados. 
 
34.4 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, em qualquer época, alterar as datas fixadas 
nestes documentos do Pregão, bem como suspender, revogar ou anular, total ou parcialmente, em qualquer de 
suas etapas. A ele se reserva ainda o direito de INABILITAR ou DESCLASSIFICAR qualquer proposta que não 
atenda a todas as condições estabelecidas desta e nos documentos que dela fazem parte. 
 
34.5 - Todas as condições desta licitação, bem como os elementos nela referidos, especificações, documentos de 
habilitação, documentos técnicos e financeiros, proposta comercial, cronograma, relação quantitativa e outros 
constantes deste processo licitatório, serão partes integrantes do Contrato a ser celebrada entre a Licitante 
vencedora e o contratante. 
 
34.6 - E para conhecimento de todos é expedido o presente Edital, sendo publicado o seu extrato no Quadro 
de Avisos desta Municipalidade, no Jornal Folha da Manhã (Jornal Regional da cidade de Passos/MG), e 
publicado ainda no site www.saojosedabarra.mg.gov.br. 
 
34.7 - O Edital e seus anexos estão à disposição no site: www.saojosedabarra.mg.gov.br e no Setor de 
Licitação. Para a obtenção da cópia do presente Edital, os interessados deverão apresentar comprovante de 
pagamento da guia de arrecadação de taxa não reembolsável no valor de R$10,00 (dez reais) a ser recolhida 
através de guia de arrecadação, no Setor de Arrecadação desta Prefeitura. 
 
 

São José da Barra, 25 de janeiro de 2021. 
 
 
 

___________________________________________ 
LARISSA AVELAR SILVA VASCONCELOS 

Pregoeira Titular da Comissão Permanente de Licitação 
 
 

 
________________________________________ ________________________________________

CÉLIA MARIA DE LIMA MARTINS 
Equipe de Apoio 

 

DRIELLE CRISLAINE ALVES DA SILVA 
Equipe de Apoio 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2021 

 
1 - OBJETO: “Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema pedagógico de ensino com fornecimento de materiais didáticos 
para alunos e professores do seguimento de educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 5º ano, incluindo assessoria pedagógica continuada aos 
docentes da rede municipal de ensino”. 
 
2 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 

Item Segmento 

Quantidade 
de Material 

p/ 1º 
Bimestre 

Valor 
Unitário de 
Referência 
1º Bimestre 

Quantidade 
de Material p/ 

2º Bimestre 

Valor 
Unitário de 
Referência 
2º Bimestre 

Quantidade 
de Material 

p/ 3º 
Bimestre 

Valor 
Unitário de 
Referência 
3º Bimestre 

Quantidade 
de Material 

p/ 4º 
Bimestre 

Valor 
Unitário de 

Referência 4º 
Bimestre 

1 Educação Infantil - 1ª Etapa 100 R$ 95,92  100 R$ 95,92 100 R$ 95,92 100 R$ 95,92 
2 Educação Infantil - 2ª Etapa 100 R$ 95,92 100 R$ 95,92 100 R$ 95,92 100 R$ 95,92 
3 1º Ano - Ensino Fundamental + Inglês 100 R$ 117,33 100 R$ 117,33 100 R$ 117,33 100 R$ 117,33 
4 2º Ano - Ensino Fundamental + Inglês 112 R$ 117,33 112 R$ 117,33 112 R$ 117,33 112 R$ 117,33 
5 3º Ano - Ensino Fundamental + Inglês 113 R$ 117,33 113 R$ 117,33 113 R$ 117,33 113 R$ 117,33 
6 4º Ano - Ensino Fundamental + Inglês 132 R$ 117,33 132 R$ 117,33 132 R$ 117,33 132 R$ 117,33 
7 5º Ano - Ensino Fundamental + Inglês 125 R$ 117,33 125 R$ 117,33 125 R$ 117,33 125 R$ 117,33 
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3 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL DIDÁTICO DO ALUNO E PROFESSOR – EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I 
 
 
3.1 - Educação Infantil 04 anos 
 
3.1.1 - Pautado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº. 9394/96) nos RCNEI e articuladas com a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), o material deverá proporcionar aos educandos a construção dos 
conhecimentos, tornando-os autônomos e cooperativos, através de conteúdos significativos e contextualizados, 
observando-se o equilíbrio entre a quantidade e a qualidade de conteúdos e exercícios propostos através de um 
contexto lúdico, levando em consideração o conhecimento prévio do educando como pré-requisito na 
aprendizagem.  
 
3.1.2 - O material didático deverá apresentar uma organização curricular estruturada nos cinco campos de 
experiências propostos pela BNCC: 
 
a) O eu, o outro e o nós;  
b) Corpo, gestos e movimentos; 
c) Traços, sons, cores e formas;  
d) Escuta, fala, pensamento e imaginação;  
e) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  
 
3.1.3 - O conteúdo dos materiais deverá atender a uma educação que promova a formação de um indivíduo crítico 
e participativo na sociedade levando em consideração quem é essa criança, como ela aprende, como se dá sua 
inserção na cultura, as interações que estabelece e que são fundamentais no processo ensino-aprendizagem, a 
importância da brincadeira como estratégia de conhecimento e de relacionamento com o mundo. 
 
3.1.4 - O exemplar do professor deve conter instruções das atividades para que ele possa utilizar o material com 
segurança e que possibilite a aquisição de novas ideias para melhor desenvolvê-las. Além disso, o material do 
professor deve apresentar claramente a relação entre as atividades propostas e os Campos de Experiências e 
respectivos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento constantes da nova Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).   
 
3.1.5 - O material didático deverá apresentar um projeto gráfico adequado, com visual atraente para os alunos 
dessa faixa etária, que disponha de espaço para a criança expressar-se por meio de diferentes linguagens, tais 
como: desenho, colagem, pintura, entre outras. Deverão ser impressos em 04 cores e em papel de excelente 
qualidade. 
 
3.1.6 - Material do Aluno: 
 
 04 (quatro) livros no ano, sendo um para cada bimestre, todos em tamanho A3, blocados ou espiralados 
ou em folhas avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados, englobando atividades de 
orientação espaço-temporal, conceitos básicos que norteiam a Educação infantil, coordenação motora e atividades 
com dobradura, desenho, pintura, arte, música, movimento, linguagem oral receptiva e produtiva, linguagem 
escrita, matemática, estrutura topológica, estudo do meio social e datas comemorativas. 
 01(um) livro de Orientação aos Pais que apresente o tripé: a escola, a família e a sociedade, assim como, a 
importância da participação das famílias no acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos alunos. 
 01 (um) livro diário para comunicação família/escola (agenda). 
 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente em nylon 600 e revestimento interno impermeável, 
com alça e de fácil manuseio com a finalidade de acomodar todos os materiais do aluno. 
 01 (um) livro anual, com encadernação em espiral ou no formato pasta com folhas avulsas ou destacáveis, 
contendo atividades complementares compostas por desafios que promovam: o raciocínio lógico, a criatividade, a 
autonomia e trabalho em grupo e com a família. 
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 Conjunto de materiais de apoio pedagógico que permitam ao aluno experienciar de forma lúdica e 
concreta, as atividades propostas no material didático, tais como alfabeto móvel, dedoches, jogos de memória, 
entre outros 
 
3.2 - Educação Infantil 05 anos  
 
3.2.1 - Pautado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº9394/96) nos RCNEI e articuladas com a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), o material deverá proporcionar aos educandos a construção dos 
conhecimentos, tornando-os autônomos e cooperativos, através de conteúdos significativos e contextualizados, 
observando-se o equilíbrio entre a quantidade e a qualidade de conteúdos e exercícios propostos através de um 
contexto lúdico, levando em consideração o conhecimento prévio do educando como pré-requisito na 
aprendizagem. 
  
3.2.2 - O material didático deverá apresentar uma organização curricular estruturada nos cinco campos de 
experiências propostos pela BNCC: 
 
a) O eu, o outro e o nós;  
b) Corpo, gestos e movimentos; 
c) Traços, sons, cores e formas;  
d) Escuta, fala, pensamento e imaginação;  
e) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  
 
3.2.3 - O conteúdo dos materiais deverá atender a uma educação que promova a formação de um indivíduo crítico 
e participativo na sociedade levando em consideração quem é essa criança, como ela aprende, como se dá sua 
inserção na cultura, as interações que estabelece e que são fundamentais no processo ensino-aprendizagem, a 
importância da brincadeira como estratégia de conhecimento e de relacionamento com o mundo. 
 
3.2.4 - O exemplar do professor deve conter instruções das atividades para que ele possa utilizar o material com 
segurança e que possibilite a aquisição de novas ideias para melhor desenvolvê-las. Além disso, o material do 
professor deve apresentar claramente a relação entre as atividades propostas e os Campos de Experiências e 
respectivos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento constantes da nova Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).   
 
3.2.5 - O material didático deverá apresentar um projeto gráfico adequado, com visual atraente para os alunos 
dessa faixa etária, que disponha de espaço para a criança expressar-se por meio de diferentes linguagens, tais 
como: desenho, colagem, pintura, entre outras. Deverão ser impressos em 04 cores e em papel de excelente 
qualidade. 
 
3.2.6 - Material do Aluno 
 
 04 (quatro) livros no ano, sendo um para cada bimestre, todos em tamanho A3, blocados ou espiralados 
ou em folhas avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados, englobando atividades de 
orientação espaço-temporal, conceitos básicos que norteiam a Educação infantil, coordenação motora e atividades 
com dobradura, desenho, pintura, arte, música, movimento, linguagem oral receptiva e produtiva, linguagem 
escrita, leitura e produção de textos, matemática, estrutura topológica, estudo do meio social e datas 
comemorativas. 
 01(um) livro de Orientação aos Pais que apresente o tripé: a escola, a família e a sociedade, assim como, a 
importância da participação das famílias no acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos alunos. 
 01 (um) livro diário para comunicação família/escola (agenda). 
 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente em nylon 600 e revestimento interno impermeável, 
com alça e de fácil manuseio com a finalidade de acomodar todos os materiais do aluno. 
 01 (um) livro anual, com encadernação em espiral ou no formato pasta com folhas avulsas ou destacáveis, 
contendo atividades complementares compostas por desafios que promovam: o raciocínio lógico, a criatividade, a 
autonomia e trabalho em grupo e com a família. 
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 Conjunto de materiais de apoio pedagógico que permitam ao aluno experienciar de forma lúdica e 
concreta, as atividades propostas no material didático, tais como alfabeto móvel, dedoches, jogos de memória, 
entre outros. 
 
3.3 - Material do Professor – Educação Infantil de 4 e 5 anos 
 
3.3.1 - Os Livros dos professores deverão ser oferecidos gratuitamente e serem similares aos dos alunos no 
tamanho, no formato e no conteúdo, também distribuídos de forma bimestral, com encadernação em espiral, 
devendo apresentar ainda, objetivos, sugestões e encaminhamento pedagógico em cada página do material, 
referente a cada atividade, além de indicar ao professor a relação entre as atividades propostas e os Campos de 
Experiências e respectivos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento constantes da nova Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).    
 
3.3.2 - Além dos livros citados acima, a empresa proponente vencedora também deverá oferecer aos professores, 
sem custo adicional, os materiais complementares de apoio conforme descritos abaixo. 
 
 Um manual contendo a fundamentação teórica e o planejamento anual; 
 Um livro de Educação Física com orientações e sugestões de atividades relacionadas a cada faixa etária; 
 Coleção de cartazes com o Alfabeto ilustrado: cada sala de aula das turmas de 4 e 5 anos da Educação 
Infantil deverá receber uma coleção de cartazes com todas as letras do alfabeto contendo a ilustração corresponde 
à letra inicial apresentada e as quatro formas de escrita das letras, possibilitando um melhor aprendizado, 
reconhecimento das letras e correspondência entre letra e ilustração. 
 Manual de Psicomotricidade: Um manual para cada professor da Educação Infantil que apresente as 
diferentes formas de trabalhar os estímulos através da psicomotricidade de cada faixa etária, trazendo atividades 
lúdicas coerentes ao dia a dia dos alunos e professores da rede municipal de ensino. 
 Livro de Orientação aos pais: Livro igual ao entregue aos alunos com sugestões de como os pais podem e 
devem acompanhar o processo de ensino aprendizagem de seus filhos. 
 Manual Regional com orientação e sugestões de práticas pedagógicas para que o professor desenvolva um 
trabalho com ênfase nos aspectos culturais e regionais do município para os professores das turmas de 5 anos. 
 01 (um) livro anual, com encadernação em espiral, contendo atividades complementares compostas por 
desafios que promovam: o raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia e trabalho em grupo e com a família, 
contendo as orientações para resolução das atividades para os professores das turmas de 4 e 5 anos. 
 Cartaz que apresente, de forma lúdica, os direitos e deveres dos alunos; 
 Cartaz dos aniversariantes do mês; 
 Cartaz do ajudante do dia; 
 01 (um) livro diário (formato agenda); 
 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente em nylon 600 e revestimento interno impermeável, 
com alça e de fácil manuseio. 
 01 (um) kit pedagógico apresentando recursos didáticos que deverão auxiliar a prática do professor nas 
atividades contidas no material didático e que proporcionem aulas ainda mais dinâmicas e significativas para o 
processo ensino aprendizagem a ser ofertado a cada professor da Educação Infantil. 
 
3.4 - Ensino Fundamental 1º ao 5° Ano 
 
3.4.1 - Entendemos que, no Ensino Fundamental, a proposta pedagógica do Município deva estar alinhada aos 
objetivos da Educação Infantil tendo então uma sequência didática lógica, partindo do que a criança desenvolveu 
no seu processo educacional, constituindo a base para a construção do conhecimento. 
 
3.4.2 - No Ensino Fundamental, o material didático deve desenvolver uma educação integral, estar devidamente 
atualizado conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, Lei de Diretrizes e Bases (LDB-9394/96) e Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s) e articuladas com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com perspectivas 
teórico-metodológicas de acordo com os três pilares, compreensão leitora, pensamento lógico matemático e 
aprendizado investigativo. 
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3.4.3 - O material didático deverá contemplar as competências e habilidades avaliadas pelas avaliações externas 
como SAEB/Prova Brasil. 
 
3.4.4 - O material didático a ser ofertado deverá promover a identificação dos conteúdos com a realidade, devendo 
para tanto, utilizar o Brasil como eixo temático, trazendo ao longo do projeto, textos e pretextos com o tema 
citado para potencializar o aprendizado. 
 
3.4.5 - No material didático a interdisciplinaridade como perspectiva metodológica deve permitir a relação entre 
as diversas áreas do conhecimento e promover o reconhecimento do todo. Precisa oferecer as mais variadas 
experiências que estimulem o educando a esta percepção com as atividades de leitura e produção nas diversas 
disciplinas, valorizando a relação direta e pessoal com a aquisição do saber, destacando as linguagens múltiplas na 
interação com o meio físico e social. 
 
3.4.6 - O material para atender as questões de aprendizagem do aluno e formação continuada do professor, deve 
favorecer propostas estimulantes considerando métodos e procedimentos individuais do professor para 
encaminhamento das aulas, de maneira que atendam aos alunos na compreensão de textos e na realização de 
atividades com autonomia.  
 
3.4.7 - A metodologia de trabalho que almejamos precisa oferecer espaço de estudo, troca de ideias e 
experiências, contribuição pessoal e articulação com experiências reais do estudante e estímulo à solução de 
problemas. Nesta perspectiva o educando deve buscar informações disponíveis não apenas no material, mas 
também em outras fontes. 
 
3.4.8 - Entendemos ser de grande importância para a área de matemática, a utilização de material com atividades 
complementares que se relacionem com o conteúdo do material regular de sala de aula, apresentando desafios que 
desenvolvam em nossos alunos o raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia para planejarem diferentes 
estratégias a fim de alcançarem os resultados e também que prepare e motive os alunos a participarem de 
competições como a OBMEP. 
 
3.4.9 - Visando ainda, preparar indivíduos mais conscientes e sustentáveis financeiramente, deverá conter material 
que apresente uma proposta que promova uma mudança positiva de comportamento em relação ao uso do 
dinheiro, ensinando-os a controlar recursos e respeitar orçamento. 
 
3.4.10 - O material deve apresentar um dimensionamento para uma completa utilização do projeto, adequado aos 
tempos letivos, considerando que o calendário escolar também prevê outras atividades como esportes, 
comemorações, passeios, avaliações, festas e outros. 
 
3.4.11 - O material deve conter uma extensa diversidade de gêneros textuais distribuídos nas diversas disciplinas, 
o que favorece o letramento de alunos e professores. 
 
3.4.12 - Todo o material deverá apresentar um projeto gráfico adequado, com visual atraente para o aluno dessa 
faixa etária, impressos em papel de excelente qualidade. 
 
3.4.13 - Material do Aluno: 
 
 04 (quatro) livros multidisciplinares no ano letivo, sendo, 01 (um) livro por bimestre, composto com os 
componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências; 
 01 (um) livro anual do componente curricular Arte, em tamanho A3, espiralado e no formato horizontal 
para que o aluno disponha de espaço adequado para o registro das atividades no próprio livro;  
 01 (um) livro anual, em tamanho A4, impresso em 4x4 cores, com encadernação em espiral contendo o 
componente curricular de Língua Inglesa; 
 01 (um) livro de Orientação aos Pais que apresente o tripé: a escola, a família e a sociedade, assim como, 
a importância da participação das famílias no acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos alunos. 
 01 (um) livro anual, com encadernação em espiral ou no formato pasta com folhas avulsas ou destacáveis, 
impresso a 4X0 cores, contendo atividades complementares compostas por desafios que promovam o raciocínio 
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lógico, a criatividade, a autonomia e trabalho em grupo e com a família, colorido e com visual atraente para 
alunos desta faixa etária. 
 01 (um) livro diário (formato agenda) para a comunicação entre a Escola/Família, impresso em papel 
offset com impressão em no mínimo 2x2 cores, acabamento em espiral e capa em papel cartão. 
 01 (um) livro anual de Educação Financeira para os alunos do 2º ao 5º ano que prepare indivíduos mais 
conscientes e sustentáveis financeiramente com encadernação em espiral, em tamanho aproximado ao A4, 
impresso em 4x4 cores e visual atrativo para esta faixa etária. 
 01 (um) caderno anual de apoio ao ensino de Matemática para os alunos do 3º ao 5º ano, em tamanho 
aproximado ao A4, impresso a 4X4 cores, com encadernação em espiral, que deverá conter exercícios e atividades 
que se relacionem com o conteúdo do livro de matemática e que preparem e motivem os alunos a participarem das 
Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas. 
 Conjunto de materiais de apoio pedagógico que permitam ao aluno experienciar de forma lúdica e 
concreta, as atividades propostas no material didático, tais como alfabeto móvel, silabário, números, formas 
geométricas, entre outros, para os alunos do 1º ao 5º ano. 
 
3.4.14 - Material do Professor – 1° ao 5° Ano 
 
3.4.14.1 - O livro do professor deve apresentar todas as páginas do livro do aluno, com a descrição das atividades 
página a página, contendo respostas e encaminhamentos pedagógicos. Todos os materiais dos professores deverão 
ser entregues juntamente com a primeira remessa dos livros dos alunos. 
 
3.4.14.2 - O material de cada um dos professores do Ensino Fundamental deverá vir organizado da seguinte 
forma: 
 
 02 (dois) livros multidisciplinares no ano letivo, sendo, 01 (um) livro por semestre, composto com os 
componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências. 
 01 (um) livro anual com o componente curricular de Arte, com o mesmo formato e tamanho do livro do 
aluno. 
 01 (um) livro anual com o componente curricular de Língua Inglesa, com encadernação em espiral, 
impresso em 4x4 cores;    
 01 (um) livro anual, com encadernação em espiral, impresso a 4x1 cores, contendo atividades 
complementares compostas por desafios que promovam o raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia e trabalho 
em grupo e com a família, contendo as orientações para resolução das atividades. 
 01 (um) livro anual de Educação Financeira que prepare indivíduos mais conscientes e sustentáveis 
financeiramente, para os professores das turmas do 2º ao 5º ano. 
 01 (um) caderno anual de apoio ao ensino de Matemática com encadernação em espiral, que deverá 
conter exercícios e atividades que se relacionem com o conteúdo do livro de matemática e que prepare e motive os 
alunos a participarem das Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas, para os professores das turmas do 3º 
ao 5º ano. 
 Um manual contendo a fundamentação teórica e o planejamento anual; 
 Um livro de Educação Física com orientações e sugestões de atividades relacionadas a cada faixa etária; 
 Cartaz que apresente, de forma lúdica, os direitos e deveres dos alunos; 
 Cartaz dos aniversariantes do mês; 
 Cartaz do ajudante do dia; 
 Coleção de cartazes com todas as letras do alfabeto contendo a ilustração corresponde à letra inicial 
apresentada e as quatro formas de escrita das letras, possibilitando um melhor aprendizado, reconhecimento das 
letras e correspondência entre letra e ilustração. 
 Manual de Psicomotricidade que apresente as diferentes formas de trabalhar os estímulos através da 
psicomotricidade, trazendo atividades lúdicas e coerentes no dia a dia dos alunos para os professores das turmas 
do 1º ano. 
 Livro de Orientação aos pais: Livro igual ao entregue aos alunos. 
 Manual Regional com orientação e sugestões de práticas pedagógicas para que o professor desenvolva um 
trabalho com ênfase nos aspectos culturais, regionais e econômicos do município, impresso em 4x4 cores. 
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 1 (um) livro diário (formato agenda) com impressão em, no mínimo, a 2x2 cores, acabamento em espiral 
e capa em papel cartão. 
 01 (uma) embalagem resistente, preferencialmente em nylon 600 e revestimento interno impermeável, 
com alça e de fácil manuseio. 
 01 Kit pedagógico apresentando recursos didáticos que deverão auxiliar a prática do professor nas 
atividades contidas no material didático e que proporcionem aulas ainda mais dinâmicas e significativas para o 
processo ensino aprendizagem. Deverá ser apresentado acondicionado em embalagem resistente. 
 
4 - DA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA 
 
4.1 - O acompanhamento pedagógico deverá objetivar a orientação aos professores e gestores sobre todas as 
possibilidades de uso do material didático e demais ferramentas a serem oferecidas pela empresa vencedora 
visando garantir o êxito nos resultados, além de contribuir para a formação continuada destes profissionais de 
forma a atender a demanda do município, em no mínimo, 10 (dez) encontros durante o período de vigência 
contratual, totalizando no mínimo, 36 horas de atendimento, sendo 06 (seis) encontros presenciais com carga 
horária total de no mínimo 30 horas e 04 encontros online (ao vivo) com carga horária total de no mínimo 06 
(seis) horas, devendo abranger no mínimo as seguintes ações: 
 
4.1.1 - Capacitação do uso do material didático visando à orientação para a sua melhor utilização. 
4.1.2 - Apresentação do sistema pedagógico de ensino para a comunidade local. 
4.1.3 - Acompanhamento das ações realizadas através de encontros nas Unidades Escolares. 
4.1.4 - Fornecimento de relatórios de análise e observações dos encontros pedagógicos realizados, contendo a 
apreciação pedagógica para que a secretaria de educação receba retorno das ações realizadas e para que o gestor 
possa usar a documentação como um instrumento de apoio à gestão escolar. 
4.1.5 - Realização de oficinas, minicursos e palestras pedagógicas sobre temas de interesse da comunidade 
escolar, a serem realizadas de forma presencial e/ou online, favorecendo a formação continuada dos professores e 
gestores e certificadas por Instituição de Ensino Superior, conforme carga horária comprovada de participação. 
4.1.6 - Serviço de atendimento às escolas, presencial e/ou à distância, sobre diretrizes pedagógicas ligadas à 
educação inclusiva. 
4.1.7 - Encontros com pais de alunos para realização de palestras relativas ao cotidiano escolar. 
4.1.8 - Realização de uma oficina dirigida a um grupo de no máximo 15 pessoas escolhidas pela Secretaria de 
Educação para serem seus multiplicadores, com duração mínima de 16 horas, ensinando na prática a transformar 
materiais recicláveis como, por exemplo, garrafas pet e/ou embalagens Tetra Pak, em utensílios reutilizáveis 
visando colaborar com o desenvolvimento de uma consciência de preservação ambiental. 
 
5 - DAS AÇÕES DE APOIO PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
5.1 - Para a avaliação da aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, a empresa contratada 
deverá disponibilizar em mídia ou através de portal educacional, modelos de: 
 
 Avaliações diagnósticas relacionadas a diferentes competências e habilidades trabalhadas nas áreas de 

leitura e matemática, contempladas no currículo.  
 Avaliações bimestrais e/ou semestrais a partir de conteúdos relativos às diferentes disciplinas e anos. 
 Simulados nos moldes das principais avaliações externas tais como SAEB.  
 
5.2 - Após a aplicação e correção das avaliações a ser realizada pela própria equipe de docentes do município, a 
empresa contratada deverá ainda, apresentar gráficos dos resultados das avaliações aplicadas e nos casos em que 
as avaliações diagnosticarem defasagem na aprendizagem, deverá sugerir interferências didáticas para sua 
recuperação. 
 
6 – DO ACESSO A PORTAL COM CONTEÚDOS ADICIONAIS NA INTERNET 
 
6.1 - A plataforma com conteúdo adicional a ser disponibilizada na internet sem custo adicional para o município 
deverá conter minimamente as características mencionadas a seguir: 
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6.1.1 - Disponibilização de senhas para os alunos para acesso ao Portal onde deverão encontrar sugestões e dicas 
de leitura, espaço para jogos, brincadeiras e demais atividades. 
6.1.2 - Disponibilização de acesso ao Portal, com distribuição de senhas individuais para o corpo docente e equipe 
gestora do Município com conteúdo extra para complementar as atividades realizadas em sala de aula como 
sugestões de leitura, acesso a banco de provas, sugestões de projetos, vídeo aulas, entre outros. 
6.1.3 - Acesso facilitado e atraente para alunos, gestores e professores. 
6.1.4 - Recursos para avaliação escolar, ou seja, série de avaliações para todos os anos, incluindo simulados nos 
moldes das avaliações externas como o SAEB. 
6.1.5 - Deve oferecer possibilidade de downloads de músicas quando sugeridas no material. 
6.1.6 - Campo específico para comunicação entre os educadores e o sistema de ensino para esclarecimento de 
dúvidas, sugestões e críticas. 
 
7 - JUSTIFICATIVA  
 
7.1 - A aquisição dos materiais didáticos e suporte pedagógico, visa o atendimento à demanda de alunos da 
Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I. 
 
10 – FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 – A fiscalização e o recebimento definitivo do objeto deste Pregão serão feitos pela Secretaria 
Solicitante.  
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ANEXO II 

MODELO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

(com firma reconhecida) 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de São José da Barra 

 

Ref.: Credenciamento/Procuração. 

 

 

A signatária................., com inscrição no CNPJ sob o nº...................., estabelecida à ....................., telefone 

.............., neste ato representada pelo Sr. ......................., nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. 

................., RG nº.................., CPF nº................., com domicílio .................., para o fim especial de 

representá-la junto à Prefeitura do Município de São José da Barra/MG, no Processo Licitatório nº. 003/2021 

– Pregão nº. 003/2021, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e Documentos de Habilitação, 

formular ofertas e lances de preços na sessão pública, interpor recursos, apresentar impugnações a 

recursos, assinar Contratos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

Local e Data: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

................................................ 

Nome e assinatura da Licitante 

 

 

OBS.: Este documento deve vir à parte, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de São José da Barra 

 

A signatária ...................., CNPJ ......................... , por seu representante legal, declara estar de acordo com 

todos os termos do Processo Licitatório nº. 003/2021 – Pregão nº. 003/2021 e de todos os seus anexos, todos 

de seu integral conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não incorre em 

nenhuma condição impeditiva de participação na licitação. 

 

Local e Data 

 
 

................................................ 
Nome e assinatura da Licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Este documento deve vir à parte, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

 
 
 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº. _________________, 

Inscrição Estadual _________________________, com sede à _______________________ (constar 

endereço completo), telefone: ______________ e fax _______________, por seu representante legal o Sr. 

(a) _______________________________, portador da cédula de identidade nº ________________ e do CPF 

nº _________________, com domicílio à _________________________, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

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

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  )   

 
 
Local e data: ............................................................................ 
 
 
 
Representante legal: ................................................................. 
 
 
 

Obs.: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

PREGÃO Nº. 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2021 

 

- Razão Social do Licitante:_______________________________________________________________________________________________________ 

- CNPJ:________________________________________________________________________________________________________________________ 

- Endereço completo:_____________________________________________________________________________________________________________ 

- Telefone/Fax/E-mail:____________________________________________________________________________________________________________ 

- Processo Licitatório nº. 003/2021 – Pregão nº. 003/2021. 

- Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema pedagógico de ensino com fornecimento de materiais didáticos para alunos e 

professores do seguimento de educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 5º ano, incluindo assessoria pedagógica continuada aos docentes da rede 

municipal de ensino. 

 

Item Segmento 
Quantidade de 
Material p/ 1º 

Bimestre 

Valor 
Unitário 1º 
Bimestre 

Quantidade 
de Material p/ 

2º Bimestre 

Valor 
Unitário 2º 
Bimestre 

Quantidade de 
Material p/ 3º 

Bimestre 

Valor 
Unitário 3º 
Bimestre 

Quantidade de 
Material p/ 4º 

Bimestre 

Valor 
Unitário 
Bimestre 

1 Educação Infantil - 1ª Etapa 100  100  100  100  
2 Educação Infantil - 2ª Etapa 100  100  100  100  
3 1º Ano - Ensino Fundamental + Inglês 100  100  100  100  
4 2º Ano - Ensino Fundamental + Inglês 112  112  112  112  
5 3º Ano - Ensino Fundamental + Inglês 113  113  113  113  
6 4º Ano - Ensino Fundamental + Inglês 132  132  132  132  
7 5º Ano - Ensino Fundamental + Inglês 125  125  125  125  
  Valor Total 1º Bimestre R$:  Valor Total 2º Bimestre 

 R$: 
Valor Total 3º Bimestre 

 R$: 
Valor Total 4º Bimestre 

 R$: 
  Valor Total Global da Proposta: R$ 

 
 

 Validade da Proposta: ___________________. 
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 Informamos que o Sr. (a) (nome completo, inscrição da cédula de identidade e CPF) está apto a assinar o Contrato. 
 O Contrato e as Ordens de Fornecimento deverão ser endereçados no seguinte endereço: (endereço completo, telefone/fax e e-mail). 
 
- Declaramos sob as penalidades da lei, e para fins de participação no Pregão nº. 003/2021 que: 
 
 Nos preços propostos estão inclusas as despesas de encargos fiscais e comerciais e todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do objeto, tributos incidentes e demais custos necessários ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em 
referência. 
 Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como às leis, decretos, portarias e resoluções 
cujas normas incidam sobre a presente licitação. 
 

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

---------------------------------------------------------------- 
Nome Completo e Assinatura do responsável 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO Nº. 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2021 

 
O Município de São José da Barra, com sede administrativa na Travessa Ary Brasileiro de Castro, nº. 272, 
Centro, na cidade de São José da Barra – MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.616.458/0001-32, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, senhor Paulo Sérgio Leandro de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF 950.474.096-00 e do RG M-7.510.571 SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e a 
empresa .............................. inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediada na 
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº. 003/2021 e em 
observância às disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão nº. 003/2021, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Parágrafo único - Constitui objeto do presente instrumento, a “Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de sistema pedagógico de ensino com fornecimento de materiais didáticos para alunos e 
professores do seguimento de educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 5º ano, incluindo 
assessoria pedagógica continuada aos docentes da rede municipal de ensino”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1 – O Contrato terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses conforme disposto no inciso 
II do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
2.2 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo nº. 78 da Lei de Licitações, o presente Contrato 
será rescindido, garantido à contratada, o contraditório e ampla defesa. 
 
2.3 – O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme Artigo nº. 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
 
3.1 – A contratada será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste Contrato. 
 
3.2 – O objeto deste Contrato deverá ser entregue bimestralmente/semestralmente conforme as exigências 
por segmento, de acordo com as quantidades especificadas na Ordem de Fornecimento, na Prefeitura 
Municipal de São José da Barra, endereço: Travessa Ari Brasileiro de Castro, nº. 272, Centro, São José da 
Barra/MG, das 08h00min às 11h30min – 12h30min às 15h00min, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados da emissão da respectiva Ordem de Fornecimento, não sendo aceitas entregas fora deste horário.  
 
3.3 - Somente após a emissão da Ordem de Fornecimento, é que a contratada deverá iniciar o cumprimento 
das obrigações que tiver assumido com o Município de São José da Barra. 
 
3.4 - Ficará a cargo da contratada o transporte, carregamento e descarregamento dos materiais solicitados no 
local designado. 
 
3.5 – O objeto deste Contrato não será recebido se estiver em desacordo com as condições estipuladas no 
Edital a que se refere e seus anexos, ou na Ordem de Fornecimento. 
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3.6 - Não serão aceitos materiais com vícios ou defeitos. 
 
3.7 – A contratada deverá prestar, obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas 
pelo gerenciador, documentando-as. 
 
3.8 – A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital a que se 
refere este Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1 - O Município de São José da Barra reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o recebimento 
do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou exclusivo 
critério de avaliação.  
 
4.2 - A avaliação será realizada por servidor do Município de São José da Barra ou a quem designar que por 
seus conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca da aceitação do 
objeto.  
 
4.3 - Na eventualidade do Município de São José da Barra recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto com despesas de 
encargos fiscais e comerciais e todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do objeto, tributos incidentes e demais custos.  
 
4.4 - Fica reservado ao Município o direito de vetar, a qualquer momento, o fornecimento do objeto em 
desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou exclusivo critério de 
avaliação. 
 
CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
5.1 - O objeto deste Contrato será recebido por servidores do Município de São José da Barra, que 
verificarão se os materiais didáticos estão em conformidade com as especificações. 
 
5.1.1 - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com as 
especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos no Artigo 74 da Lei 8.666/93. 
 
5.1.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas, e consequente 
aceitação, o que se dará após cinco dias do recebimento provisório.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
6.1 - O Município de São José da Barra acompanhará e fiscalizará toda a entrega do objeto deste Edital, 
através de profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância quanto às especificações 
deste: 
 
6.1.1 - Devolver os produtos. 
6.1.2 - Mandar suspender a entrega dos produtos. 
6.1.3 - Mandar substituir os produtos com vícios, defeitos ou de má qualidade. 
6.1.4 - Suspender o pagamento. 
6.1.5 - Rescindir o Contrato. 
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6.2 - O objeto deste Edital, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição desde que 
comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor, bem como alterações que comprometam a 
integridade dos produtos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 
 
7.1 - Os preços ofertados poderão sofrer correções para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, devendo a contratada 
requerer a correção ao Setor de Licitações e Contratos, fazendo provas, depois de transcorrido o prazo de 
validade da proposta.  
 
7.2 - O valor contratado poderá ser reajustado somente depois de decorridos 12 meses da data de assinatura 
do contrato, caso haja prorrogação do mesmo, pelo índice acumulado do INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
8.1 - Os materiais serão entregues bimestralmente de acordo com as exigências por segmento e os 
pagamentos serão efetuados em 04 parcelas anuais, de acordo com a quantidade de material entregue, até 15 
(quinze) dias após o recebimento total do material didático pedagógico referente à cada bimestre, 
acompanhado da respectiva nota fiscal. 
 
8.2 – A contratada deverá informar junto à Nota Fiscal, o banco, a agência e a conta corrente em seu nome, 
para efetuar o depósito do pagamento.  
 
8.3 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
8.4 - Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos materiais será autorizado sem o devido aditamento 
contratual. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
9.1 – O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme Artigo nº. 65 da lei 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
9.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto deste Contrato, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do valor atualizado do 
mesmo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES/OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 - A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução deste Contrato.  
 
10.2 - A contratada será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem 
como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
10.3 - A contratada reconhece ao Município de São José da Barra o direito de, a critério deste, descontar dos 
pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas neste Contrato.   
 
10.4 - A contratada não poderá sem anuência do Município de São José da Barra, modificar quaisquer 
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especificações deste Contrato.  
  
10.5 - A contratada é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de São José 
da Barra, do fornecimento, em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos 
solicitados.  
 
10.6 - A contratada é obrigada a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a entrega do objeto no todo ou em parte. 
 
10.7 - A contratada é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
10.8 - A contratada deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como 
diligenciar para que o fornecimento do objeto deste Contrato esteja em perfeitas condições. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa fornecer objeto dentro das 
especificações. 
 
11.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
11.3 - Designar um servidor para acompanhar o fornecimento do objeto deste Contrato, nos termos do art. 67, da 
Lei nº. 8.666/93. 
 
11.4 - Notificar, por escrito, a contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, 
fixando prazo para sua correção. 
 
11.5 - Fiscalizar livremente o fornecimento do objeto deste Contrato, não eximindo a contratada de total 
responsabilidade quanto ao fornecimento dos mesmos. 
 
11.6 - Acompanhar a execução, podendo intervir para fins de ajuste ou suspensão do fornecimento, inclusive 
rejeitando, no todo ou em parte, os materiais entregues fora das especificações deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES. 
 
12.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão nos termos do artigo 78, com as 
conseqüências contratuais previstas no artigo 80 ambos da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10520/02, e as 
previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções: 
 
12.1.1 – Advertência. 
 
12.1.2 - Multa: 
 
12.1.2.1 - O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a contratada ao pagamento de multa no 
valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido por dia de atraso.  
 
12.1.2.2 - Na hipótese da contratada inadimplir total ou parcialmente o Contrato, a Administração poderá 
garantida prévia defesa, aplicar multa de 5% (cinco por cento), do valor total homologado, atualizado. 
 
12.1.2.3 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos 
devidos à contratada, o valor da multa prevista neste Contrato.  
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12.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 05 (cinco) anos. 
 
12.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, além do encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 da Lei de Licitações, salvo a superveniência 
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
13.1 - É vedada a subcontratação do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUB-ROGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
14.1 - Será expressamente vedada à sub-rogação da contratada, salvo o disposto na cláusula seguinte deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 
 
15.1 – O Contrato vincula as partes que dele participam e seus sucessores a qualquer título. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 - Os recursos necessários à execução do Contrato decorrerão de dotações próprias consignadas para o 
exercício financeiro de 2021. Nos exercícios subsequentes, durante a vigência do Contrato, as despesas 
correrão à conta dos créditos próprios consignados à mesma dotação. 
 
Descrição da Dotação Orçamentária 
 
01.08.01.12.361.1202.2024.33.90.30.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Educação – Atividades do Ensino Fundamental – Material de Consumo. (Ficha 249). 
 
01.08.01.12.365.1201.2029.33.90.30.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Setor 
Administrativo da Administração – Atividades do Pré-Escolar – Material de Consumo. (Ficha 316). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17.1 – Este Contrato reger-se-á de acordo com a Lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93 e 
posteriores alterações, PREGÃO Nº. 003/2021 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO VALOR 
 
18.1 - As partes dão ao presente Contrato o valor total de R$____ (___) para fins e efeitos de direitos. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
19.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito pela Administração quando: 
 
19.1.1 – A contratada não cumprir as obrigações constantes deste instrumento. 
19.1.2 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato. 
19.1.3 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
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19.1.4 – A comunicação do cancelamento do Contrato, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao Processo Administrativo da 
presente Ata de Registro de Preço. 
19.1.5 – Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Artigo 78, incisos XIII e 
XIV da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
 
20.1 - Fica eleito o foro da comarca de Alpinópolis/MG para dirimir quaisquer dúvidas com relação a este 
Contrato, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
 
21.1 - Os casos omissos serão dirimidos de acordo com a Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 
8.666/93 e demais disposições aplicáveis à espécie. 
 
21.2 - E, por estarem assim justos e contratados, mandaram redigir o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado por ambas as partes devidamente 
nomeadas e qualificadas.   
 

 
São José da Barra (MG),.....................de .................... de 2021. 

 
 
 
 
_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Paulo Sérgio Leandro de Oliveira 
Prefeito Municipal – Contratante 

_____________________________________ 
CONTRATADA 

Representante – Contratada
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